
  

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

               miejscowość, data 

                      

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek– Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 

        

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy  

przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

 

1. Informacja o wnioskodawcy 

imię i nazwisko/nazwa wspólnoty mieszkaniowej*: ...………………………………..................……… 

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

adres: ...………………………………………………………….……………….......………….........…… 

PESEL/NIP** ………………………….............................................................................................. 

dane kontaktowe (telefon, e-mail): ...…………………………...……………......………………............ 

2. Dane nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków  

miejscowość ............................................ ulica ………..........…………. nr domu …… nr lokalu ..... 

nr ewidencyjny działki ......................................................... 

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 

umowa najmu, dzierżawa): …………………..........................……………...……………………….. 

3. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana oczyszczalnia ścieków  

 budynek mieszkalny jednorodzinny 

 budynek mieszkalny wielorodzinny (2,3 lub 4 lokalowy) 

 więcej niż 1 nieruchomość/wspólnota mieszkaniowa* 

4. Rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków  

 

 rodzaj technologii  ......................................... 

 wydajność [m3/dobę] ......................................... 

 sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków ………………………………. 

5. Sposób likwidacji istniejącego szamba*** .........................................................................................  

 

6. Przewidywany koszt zadania .............................................................. zł 

 

7. Przewidywana data zakończenia zadania**** (dzień, miesiąc, rok) ...............................................  

 

8. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie: 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie”  

        

  

........................................................ 
         czytelny podpis wnioskodawcy 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5964/akt.pdf
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5964/akt.pdf


  

 

 

 
Do wniosku należy dołączyć (w przypadku dołączenia kopii dokumentu należy przedłożyć oryginał do wglądu) 

 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której zostanie wykonana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty;  

 pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w przypadku budowy 

budynku wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz w przypadku budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę; 

 pisemne potwierdzenie przez Starostę Powiatu Wrocławskiego braku wniesienia sprzeciwu wobec 

złożonego przez inwestora zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę lub kopia zgłoszenia o zamiarze 

przystąpienia do wykonania robót budowlanych z adnotacją ww. organu o braku sprzeciwu wobec 

planowanych robót budowlanych;   

 pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Powiatu Wrocławskiego (jeśli jest wymagane 

zgodnie ze szczegółowymi przepisami); 

 rysunek lub mapa przedstawiającą plan działki i lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków; 

 w przypadku podłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków do dwóch lub więcej nieruchomości - 

upoważnienie od pozostałych właścicieli nieruchomości dla osoby ubiegającej się o dofinansowanie  

 
* niepotrzebne skreślić 

**dotyczy wspólnoty mieszkaniowej 

*** wypełnić tylko w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) 

****maksymalnie 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, nie później niż do dnia 15 listopada 

 

 
Informacja zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Kąty Wrocławskie, z siedzibą ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

2) dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu realizacji dotacji celowej i nie będą udostępniane innym podmiotom, 
3) wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 


