ZARZĄDZENIE Nr 39G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia wzoru formularzy o przyznanie i rozliczenie dotacji celowej z
budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują
wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz 446 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI/273/17 Rady Gminy
Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania
inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Branice

zarządzam,
co następuje:
§1
Określam wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom
fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne
służące ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Branice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Określam wzory zawiadomienia o ukończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu budownictwa, ochrony
środowiska i gospodarki nieruchomościami
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 39G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Wniosek o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i
wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące
ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Branice
1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania…………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego……………………………..wydany przez……………..
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego………………………………………………………………
2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków :
Adres…………………………………………………………………………………..
Nr ewidencyjny działki……………………………………………………………….
Obręb……………………………………Nr księgi wieczystej………………………….
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością :
Lp.

Tytuł prawny

1

Własność

tak……………nie……………..

2

Współwłasność

tak…………. ..nie……………..

3

Użytkowanie wieczyste

tak…………. ..nie……………..
………………………………..
/podpis/

4. Oświadczenia związane ze współwłasnością
a) Zgoda współwłaściciela na realizację zadania :
Ja, niżej podpisany ……………………..……. wyrażam zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków ………………………………………………………….... na nieruchomości wskazanej w pkt.
2 niniejszego wniosku, jej użytkowanie oraz likwidację zbiornika bezodpływowego
……………………..

/podpis/

b) Zgoda na wypłatę dofinansowania
Ja, niżej podpisany ……………………..……. wyrażam zgodę na wypłacenie dofinansowania
współwłaścicielowi lub współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków w osobach:
……………………………………………………………..
……………………..
/podpis/
5. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ i nazwa oczyszczalni, przyjęte
rozwiązanie techniczne, przepustowość dobowa, ilość osób którą oczyszczalnia będzie
obsługiwała, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia………………………………………………
Data zakończenia………………………………………………
7. Przewidywane koszty budowy:
- koszt zakupu ( brutto ) ………………………..
- koszt montażu ( brutto ) ……………………
Źródła finansowania budowy:
-Środki własne……………………..
-Inne źródła (wypisać jakie i wysokość)……………………….………………..

Proszę o dofinansowanie w formie dotacji budowy: przydomowej oczyszczalni ścieków na
działce nr: .............................., w miejscowości ................................., w wysokości ……. zł.
Nie mam możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
............................................
(podpis wnioskodawcy)

8. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………..

/podpis/

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania
inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin mojej nieruchomości przez przedstawicieli
Urzędu Gminy w Branicach w celu stwierdzenia wykonania budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyznania
dotacji.
4. Oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie wybudowana do budynku o
charakterze mieszkalnym.
……………………..
/podpis/

Załączniki:
1) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o
wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę wydanej przez Starostę Głubczyckiego lub kopia potwierdzonego
przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót
budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę wraz z
oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu,
2) Pozwolenie wodno- prawne – w przypadku odprowadzenia oczyszczonych wód do rowu
melioracyjnego,
3) mapka sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków,
4) W przypadku jeśli wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa winna ona dodatkowo przedłożyć:
a) odpis dokumentu wydanego przez właściwy urząd statystyczny o nadaniu numeru statystycznego w
systemie REGON,
b) odpis uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo umowę o powierzeniu zarządu w przypadku wniosku wspólnoty, która powołała zarząd lub powierzyła zarząd innej osobie,
c) uchwałę członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków i wystąpienie o udzielenia dotacji.

…………………………….dnia…………………………
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………
( podpis wnioskodawcy )

Załącznik nr 1 do Wniosku

..............................................................

...............................................

imię i nazwisko

miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że w związku ze złożonym w dniu …………………..
zgłoszeniem

robót

budowlanych

polegających

na

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
na nieruchomości położonej w miejscowości ........................................................................., której
jestem

właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem

wieczystym/stanowiącej

wspólnotę

mieszkaniową * nie otrzymałem/am sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji administracyjnej do
końca terminu określonego w przepisach ustawy Prawo budowlane tj. : 21 dni od dnia złożenia
zgłoszenia.

.............................................
podpis

Załącznik nr 2 do Wniosku

..............................................................
imię i nazwisko

...............................................
miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że: w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia
przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwiduję istniejący bezodpływowy zbiornik na nieczystości
płynne.

.............................................
podpis

Załącznik nr 3 do Wniosku
..............................................................
imię i nazwisko

...............................................
miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia do Urzędu Gminy w
Branicach pozwolenia na użytkowanie realizowanego w czasie złożenia wniosku o dotację na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków budynku, wydanego nie później niż w terminie 1,5 roku od daty
złożenia wniosku o dotację,

.............................................
podpis

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 39G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 28 kwietnia 2017r.

………………………………….
(dane firmy)

……………………………………………
(miejscowość, data)

ZAWIADOMIENIE O UKOŃCZENIU BUDOWY PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oświadczam, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
……………………………………………………………………………………………..
(typ)
…………………………………………………………………………………………….
na nieruchomości w miejscowości ………………………………………………………….
(adres )
wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Budowę ukończono
w dniu ………………………………………………………………………………… r.

…………………………………………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy posiadającego uprawnienia w zakresie branży wodno- kanalizacyjnej)

Załączniki:
1) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie
zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej,
2) Kopia faktury VAT lub rachunku określających koszt inwestycji (oryginał do wglądu),
3) Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami) wraz z kopią atestów, deklaracji
lub certyfikatów potwierdzających zgodność użytych do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
materiałów z obowiązującymi normami.

