
 

                                                         Załącznik nr 1 

       do uchwały Nr XV/115/2012 

       Rady Miasta i Gminy Buk 

       z dnia  31 stycznia 2012r.  

 

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie dotacji  celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków  o przepustowości do 5m3/dobę. 

 

 

                                           ……………………………………………..  
                                                                                                                           ( miejscowość, data ) 

 

 

Wnioskodawca/ wnioskodawcy 

 

1) Imię i nazwisko: …………………………………………… 

2) Adres zameldowania: ……………………………………… 

3) Nr dowodu osobistego: …………………………………….. 

4) Nr PESEL: ………………………………………………….   

5) Nr tel. kontaktowego: ……………………………………… 

6) Nr rachunku bankowego: ………………………………….. 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

       ul. Ratuszowa 1 

       64-320 Buk 

 

Proszę o przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk w wysokości 50 % 

kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże nie więcej niż 4 000,00 zł 

kosztów obejmujących: zakup urządzeń oczyszczalni, zakup materiału biologicznego, koszty 

transportu, montażu, koszty materiałów budowlanych i instalacyjnych, projektów i innych  

dokumentacji. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( określić typ oczyszczalni ) 

 

I. Określam: 

 

1) Datę rozpoczęcia …………………… oraz datę zakończenia inwestycji i oddania instalacji 

do użytku …………………………………………………… . 

 

2) Geodezyjne oznaczenie nieruchomości ( obręb i nr działki ) na której będzie zlokalizowana 

przydomowa oczyszczalnia ścieków …………………………………………………………....  

 

3) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ………………………………. 

 



4) Obiekt budowlany, do którego zostanie podłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Wykaz osób lub nazwa firmy realizujących zadanie ……………………………………… 

 

6) Łączny koszt inwestycji …………………………………………………………………… 

 

II. Opis Planowanego zadania:       

 

Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ……….. m3/dobę służąca 

odprowadzeniu nieczystości ciekłych z budynku położonego w ………………………………. 

ul. ……………………….. nr …………………. w ilości ……….. m3/miesiąc, dla …….osób  

pozostających w gospodarstwie domowym. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków posiada atest/ certyfikat numer ………………………. . .  

Odległość osadników od granicy sąsiedniej działki wynosi …….. m ( nie może być mniejsza 

niż 2 m ). 

Odległość najbliższego przewodu rozsączającego od studni wynosi …… m ( nie może być 

mniejsza niż 30 m ). 

 

III. Oświadczam, że:                                                                                                                        

  

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta                    

i Gminy Buk  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2)  Nie korzystałem/am do tej pory z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli 

Urzędu Miasta i Gminy Buk w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

                                                                                               ………………………………….. 

                                                                                                            ( podpis wnioskodawcy/ ów ) 

 

 

 

IV. Załączniki: 

 

1)   Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

2) Kserokopia zgłoszenia właściwemu organowi budowlanemu, budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane                        

( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ). 

3) Umowa z wykonawcą na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub z dostawcą 

urządzeń lub atest/ certyfikat w przypadku samodzielnego montażu urządzeń. 

4) Projekt techniczny wraz z aprobatą Instytutu Ochrony Środowiska, w tym szkice i rysunki 

przedstawiające plan działki i przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5) Kosztorys na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 

 



 


