
Załącznik Nr 2 
Do Uchwały Nr XL/4/2013 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
z dnia23 stycznia 2013r. 

 
 
 
 

Ząbkowice Śląskie, dnia …........... 
………………………………. 
         (imię i nazwisko) 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
        (adres zamieszkania) 
 

 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

 
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 

 
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie oczyszczalnia  
 
      ścieków (nr działki, obręb): …………………………………………………………… 
2. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk stanowi 

załącznik Nr 1. 
3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków: 
a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 
b) budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym, 
c) inny budynek – jaki ………………………………………………………………. 

 
4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków: 

a) rodzaj technologii ………………………………………………………………… 
 
b) wydajność ………………………………………………………………………… 

 
5. Wstępny koszt przedsięwzięcia ………………………………………………………. 
 
6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba: ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
7. Data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia..…………………………………….. 

 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane. 
2.Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu, 
3.Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Ząbkowickiego,* 



4. Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich o 
zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków.* 

5. Pozwolenie wodno-prawne – wydane przez Starostę Ząbkowickiego.* 
 
 
 
 
        …………………………………… 
               (podpis wnioskodawcy)  
 
 
 
 
Pouczenie:  
1. Środki dofinansowania zostaną przekazane na podstawie protokołu odbioru 
przedsięwzięcia sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu przez 
wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia. 
2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawiciela Gminy, Wnioskodawcy 
oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy. 
3. Do protokołu należy dołączyć: 
    1) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni 

ścieków (potwierdzone kopie faktur za zgodność z oryginałem), 
    2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca zapewnienie zgodności z kryteriami 
technicznymi  - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, 
zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni). 
 
O decyzji w sprawie możliwości dofinansowania wnioskodawca zostanie poinformowany po ocenie 
formalnej wniosku przeprowadzonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich. 
 
4.Pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym wniosek, podlega ocenie 
wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, potwierdzonej protokołem z wizji 
lokalnej.  
5. Protokół z wizji lokalnej jest podstawą do sporządzenia umowy o dofinansowaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Jeśli dotyczy 


