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Załącznik nr 2 

do uchwały  V/35/2015 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 4 marca 2015r 
 

Rydzyna, …………………………. 20…. r. 

………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

............................................................. 
miejscowość, ulica, numer 

 

………………………………………. 
kod i miejscowość 

 

……………………………………… 
telefon kontaktowy 

 

……………………………………… 
nr dowodu osobistego 

 

……………………………………… 
wydanego przez 

 

……………………………………… 
nr PESEL 

 

……………………………………… 
nr NIP 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie 

                      ul. Rynek 1 

                                64 - 130 Rydzyna 

 

WNIOSEK 

Dotyczy dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

         Na podstawie „Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budŜetu Miasta i 

Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Rydzyna” przyjętego uchwałą nr V/35/2015 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 marca 2015, roku proszę o dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków na posesji: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
adres nieruchomości na której eksploatowana jest oczyszczalnia 

 

Oświadczam, Ŝe: 

1) Zapoznałem/am się i akceptuje treść w/w zasad. 

2) Dokonałem/am wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń. 

3) Oczyszczalnia została wybudowana i będzie eksploatowana przez okres min. 5 lat, zgodnie  

z wytycznymi eksploatacji opracowanymi przez producenta (dostawcę urządzeń). 

4) Do tej pory nie korzystałem/am z dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5) Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku, gdy będą zachodzić 

okoliczności wymienione w § 5 ww. uchwały. 

6) WyraŜam zgodę na kontrolę zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków. 

7) WyraŜam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 

weryfikacji złoŜonego wniosku. 
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Do wniosku dołączam: 

1) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości, 

2) oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 5 ww. uchwały 

3) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych 

urządzeń oczyszczalni ścieków, 

4) opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) aprobatę techniczną urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni  

6) kopię mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni, 

7) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Leszczyńskiemu zamiaru 

prowadzenia robót budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

 

                                                                                          ……………………………….. 
                                                                                                         podpis wnioskodawcy 


