UCHWAŁA NR IX/61/2015
RADY GMINY TOMICE
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1231, z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Tomice.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Tomice, które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r.
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY TOMICE
z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 2175), z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) uchwałą Nr KI-411/118/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie
uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 2562);
2) uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej
zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4838).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4838), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.”;
2) § 3 uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4838), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r.
Uchwała Nr XXXII/263/2014
Rady Gminy Tomice
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Tomice.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.
poz. 594 ze zm.), art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz.1231 ze zm.) oraz art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Tomice, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik Nr
3 do niniejszej uchwały;
3) wzór protokołu oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
3.1) (unieważniony).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/263/2014
Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.
Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Tomice.
Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu
umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.).
§ 1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów:
1) na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
2) na których przewiduje się budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca 2020 r. (wydane zostało
pozwolenie na budowę lub zlecono wykonanie projektu budowlanego), umożliwiającą przyłączenie
nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej.

1) Nieważność

stwierdzono uchwałą Nr KI-411/118/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2014 r. o stwierdzeniu
nieważności uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice w części (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 2562).
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§ 2. 1.2) Dotacja może być udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz
jednostkom sektora finansów publicznych, określonych w art. 403 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
które:
1) są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającymi
ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych;
2) wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę.
3) 3(unieważniony).
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce, likwidację istniejącego
zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) oraz wypłatę dotacji współwłaścicielowi ubiegającemu się o dotację.
3. W przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo), warunkiem
otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go
z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy o dotację, ale nie więcej niż
3 000,00 zł, a w przypadku oczyszczalni działającej w oparciu o metodę osadu czynnego – nie więcej niż
5 000,00 zł.
2. Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Tomice na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w danym roku budżetowym.
3. W przypadku wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2, dotacje będą udzielane
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
4. Wnioskodawca tylko raz może uzyskać dotację z budżetu Gminy Tomice na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.
§ 4. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
5) koszty zakupu gruntów;
6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych;
7) koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie
udzielenia dotacji;
8) koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w terenach, o których mowa
w § 1 niniejszego Regulaminu.
§ 5. 1.4) Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków podmiot ubiegający się
o dotację składa pisemny wniosek do Urzędu Gminy Tomice.
2. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków,
o dotację może się ubiegać tylko jeden Wnioskodawca, który udokumentuje poniesione koszty.
3. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do dnia 31 lipca roku, w którym ma być przyznane
dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej
zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2015 r. poz. 4838), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2015 r.
3) Nieważność stwierdzono uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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4. Wnioski o przyznanie dotacji w 2014 r. składa się do dnia 31 sierpnia 2014 r.
§ 6. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
3) kopię prawomocnego pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku mieszkalnego oraz
przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym wraz z zaświadczeniem Starosty Wadowickiego lub
oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków;
4) kopię prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania
(np. w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi lub do wód nie będących własnością
Wnioskodawcy);
5) kopię mapy (planu zagospodarowania terenu) z naniesioną lokalizacją oczyszczalni;
6) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;
7) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami
obowiązującymi w przepisach prawa;
8) opinię Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach o położeniu nieruchomości poza terenami, o których
mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Tomice lub
Radocza;
9)5) (unieważniony).
§ 6a.6)
1. Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – bez względu na ich formę prawną –
udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L
352 z 24.12.2013 r.), lub
2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), lub
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 195/45 z dnia 27.06.2014 r.).
2. W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 6,
Wnioskodawca przedkłada:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie), otrzymane w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

5) Nieważność
6) Dodany

stwierdzono uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.
przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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3) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informację dotyczącą
Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz informację o otrzymanej pomocy publicznej,
zawierającą w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – według wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
3. Udzielenie pomocy de minimis jest możliwe do czasu obowiązywania rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1.
§ 7. 1. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Tomice.
2. Wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotację pomiędzy Wnioskodawcą
a Gminą Tomice.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3, w szczególności określa:
1) szczegółowy opis zadania;
2) termin wykonania zadania;
3) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów zadania i tryb płatności;
4) termin wykorzystania dotacji;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6)7) (unieważniony).
§ 8. 1. Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca w terminie do dnia
31 października roku, w którym została zawarta umowa o dotację, z zastrzeżeniem ust. 2, zawiadamia pisemnie
Urząd Gminy Tomice o zakończeniu jej budowy.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2014 r. składa się do dnia
30 listopada 2014 r.
3. Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:
1) kopie faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup
i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) potwierdzenie zapłaty faktur/rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie zapłaty gotówką);
3) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem budowy;
4) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – w przypadku budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym.
§ 9. Dotacja zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia roku, w którym została
zawarta umowa o dotację, po przeprowadzeniu oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków przez
pracowników Urzędu Gminy Tomice i Zakładu Komunalnego w Tomicach, potwierdzających jej budowę.
§ 10.8) (unieważniony).
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/263/2014
Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.9)
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Tomice, dnia.......................................
7) Nieważność

stwierdzono uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.
stwierdzono uchwałą, o której mowa w odnośniku 1.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8) Nieważność
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.............................................................
(imię i nazwisko, nazwa)
.............................................................
(adres zamieszkania / siedziby)
.............................................................
(numer telefonu)
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Składam wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
1. 1. Lokalizacja oczyszczalni:
Miejscowość ................................................ Działka ewidencyjna nr .......................................................
Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni ......................................................................
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością* : własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste
3. Planowany okres budowy oczyszczalni (zakupu i montażu): od .......................do........................
4. Wstępny koszt brutto budowy oczyszczalni (zakupu i montażu):.................................................
Załączniki* :
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie
oczyszczalni na określonej we wniosku działce, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe
(szamba) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy;
3) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku mieszkalnego oraz
przydomowej oczyszczalni ścieków;
4) kopia potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku
mieszkalnym;
5) zaświadczenie Starosty Wadowickiego lub oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty
Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
6) kopia prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania;
7) kopia mapy (planu zagospodarowania terenu) z naniesioną lokalizacją oczyszczalni;
8) opis lub kopia dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;
9) kopia aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub kopia certyfikatu zgodności z normami
obowiązującymi w przepisach prawa;
10) opinia Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach o położeniu nieruchomości poza terenami,
o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, jeżeli nieruchomość położona jest na terenie miejscowości
Tomice lub Radocza;
11) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – zaświadczenia lub oświadczenia oraz
informacje, o których mowa w § 6a ust. 2 uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca
2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 2175, z późn. zm.).
................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/263/2014
Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.10)
Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Tomice, dnia.......................................
.............................................................
(imię i nazwisko, nazwa)
.............................................................
(adres zamieszkania / siedziby)
.............................................................
(numer telefonu)
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz warunkami określonymi w umowie o dotację zawiadamiam, że w dniu
.................................... zakończyłem jej budowę oczyszczalni.
Wnoszę o dokonanie przelewu przyznanych środków finansowych na rachunek bankowy:
...........................................................................................................................................................
(nazwa banku, numer rachunku)
...........................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
Załączniki* :
1) kopie faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup
i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) potwierdzenie zapłaty faktur/rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie zapłaty gotówką);
3) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem budowy;
4) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – w przypadku budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym.
* niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/263/2014
Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014 r.
Wzór protokołu oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków
PROTOKÓŁ
oględzin przydomowej oczyszczalni ścieków
na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr............................................. w miejscowości
........................................................, stanowiącej własność .....................................................................
.................................................................................................................................................................
Zgłoszenie zakończenia budowy oczyszczalni z dnia...............................................................................
W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu...........................................................................................
10) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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oraz na podstawie złożonych dokumentów: .............................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
potwierdza się / nie potwierdza* się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Niniejszy protokół jest podstawą do wypłaty dotacji na warunkach określonych w umowie nr ................
z dnia ...........................................................
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
przy obecności właściciela nieruchomości:
1. .....................................................................................
* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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