
 

 Strona 7 

 
 

Zał. Nr 2 do „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Niedrzwica Duża w ramach 
Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niedrzwica Duża na lata 

2021 - 2025” 
 

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

Wnioskodawca 
imię .....................................  
Nazwisko .............................. 
Adres: 
Miejscowość ........................ , kod pocztowy…………………. 
ulica ................................... nr domu …… 

 
 
 
 
 

 
 
Wójt Gminy Niedrzwica Duża 
 
 

WNIOSEK 
o wypłatę dotacji w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Niedrzwica Duża na lata 2021 -2025. 
 
Wnoszę o wypłatę dotacji przyznanej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w : 
Miejscowość ..........................................................................................................................................  
ulica ...................................................... nr domu ............................. kod pocztowy ...............................  
Działka ewidencyjna ..............................................................................................................................  
 
 
Oświadczam że: 

1. Oczyszczalnia została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo 
budowlane i Warunkami technicznymi, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz spełnia wymagania co 
do redukcji zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2020 r. poz. 1219).. 

2. Po wybudowaniu oczyszczalni zobowiązuję się do zlikwidowania lub trwałego odłączenia po dokładnym 
oczyszczeniu istniejących urządzenia do gromadzenia ścieków w terminie do 90 dni od daty wypłaty dotacji. W 
przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku zobowiązuję się do jego zwrotu w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania. 

 
 
……………………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 
1) imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające, zakup bądź montaż instalacji.  
2) Oświadczenie o niewniesieniu  sprzeciwu  przez  właściwy  organ  do zgłoszenia budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków lub prawomocne pozwolenie na budowę. , 
3) Zgłoszęnie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami, .Prawa 

Ochrony Środowiska (zgłoszenie na podstawie art . 152 w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża) 
4) . Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – ( zał nr 3 do Regulaminu) 
5) . Oświadczenie Inwestora - (zał. nr 5 do Regulaminu) 


