DEKLARACJA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY
WNIOSKODAWCA (WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL*)
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeśli jest
inny niż adres zamieszkania
Telefon
E-mail
INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELU** NIERUCHOMOŚCI
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeśli jest
inny niż adres zamieszkania
Telefon
E-mail
INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELU** NIERUCHOMOŚCI
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeśli jest
inny niż adres zamieszkania
Telefon
E-mail
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
Miejscowość/ obręb geodezyjny
Nr ewidencyjny działki
Tytuł prawny do nieruchomości
(AN lub KW)
Ilość osób w gospodarstwie na dzień
składania ankiety
Średnia ilość zużywanej wody na potrzeby
gospodarstwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy
(stan wg. wodomierza w m3, w przeliczeniu
na 1 miesiąc)

□ własność

□ współwłasność

Średnie zużycie wody w miesiącu wynosi ………. m3

* Niepotrzebne skreślić
**
Osoby będące współwłaścicielem nieruchomości będą musiały na etapie podpisywania umowy posiadać pisemną
zgodę na realizację przedsięwzięcia od pozostałych współwłaścicieli.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Ja, niżej podpisany(-a), deklaruję udział w przedsięwzięciu dotyczącym budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest otrzymanie przez Gminę
Sobienie-Jeziory zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej.
Deklaruję pokrycie ze środków finansowych będących w mojej dyspozycji części kosztów wykonania
przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 2 000,00 zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte z dotacji
PROW 2014-2020 i budżetu Gminy Sobienie-Jeziory.
W przypadku rezygnacji z udziału w realizacji przedsięwzięcia po opracowaniu projektu
budowlanego, zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z jego przygotowaniem.
Oświadczam, iż na dzień składania deklaracji posiadam uregulowaną sytuację prawną nieruchomości
zgłaszanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia regulować będzie
umowa zawarta z Gminą Sobienie-Jeziory.
Oświadczam, że w przypadku stwierdzenia, iż budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w moim
przypadku jest nieekonomiczna i nie zostanę uwzględniony(-a) w projekcie, nie będę wnosił(-a) sprzeciwu
ani roszczeń z tego tytułu.
Zostałem (-am) poinformowany (-a), że w przypadku złożenia większej ilości deklaracji niż możliwość
pozyskania na nie dotacji PROW i zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Gminy Sobienie
-Jeziory o przyjęciu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Jestem świadomy (-a) obowiązku utrzymania przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia całego
przedsięwzięcia majątku powstałego w wyniku jego realizacji w stanie umożliwiającym realizację celów,
dla których był wytworzony. W szczególności zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów
eksploatacyjnych, w tym energii elektrycznej i wywozu osadów.
Zostałem (-am) poinformowany (-a), że w przypadku stwierdzenia braku prawidłowej eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 5 lat od daty zakończenia całego przedsięwzięcia,
udzielone dofinansowanie podlega zwrotowi.
Oświadczam, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
z poźn. zm.).
Zostałem(-am) poinformowany(-a), że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

…………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy

Podpis/y współwłaściciela/i działki:
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub księga wieczysta) - kserokopia
2. Mapa zasadnicza lub do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 działki, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia
ścieków – kserokopia.

