
 

W
y
p
eł

n
ia

 U
rz

ąd
 G

m
in

y
 w

 

B
u
cz

k
u

 

Potwierdzenie przyjęcia 

 

Nr wniosku ….................................. 

Uwagi: …......................................... 

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

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

 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1) Imię i nazwisko/Dane przedsiębiorcy 

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

Adres  ..................................................................................................................................... 

NIP(dot.przedsiębiorców) …………………………………............................................................................. 

Nr rachunku bankowego......................................................................................................... 

 

II. Lokalizacja przyzagrodowej oczyszczalni ścieków   

      miejscowość ......................................................... 

      działka nr  ............................................................. 

      własność na podstawie  ............................................................................................... 

            

III. Dane przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków wykonana na podstawie projektu autorstwa: ......................................... 

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

System oczyszczania ścieków: osad czynny / złoże biologiczne1 

Oczyszczalnia typu  ..................................................................................................................... 

Termin  wykonania przyzagrodowej oczyszczalni ...................................................................... 

Wartość oczyszczalni: ............................................ zł słownie: .................................................. 

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

 
1  niepotrzebne skreślić 



 

 

IV. Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

2. Zobowiązuję się do umożliwienia wstępu upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w 

Buczku na przedmiotową nieruchomość.  
 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Kopia dokumentu wymaganego do rozpoczęcia budowy, tj. zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę 

3. Projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod 

budowę przydomowej oczyszczalni. 
4. Deklaracja właściwości użytkowych przydomowej oczyszczalni ścieków. 
5. Ulotkę informacyjną producenta przydomowej oczyszczalni ścieków – dla urządzeń o wydajności do 5 

m3/dobę. 
 

 

 

................................................. 
podpis wnioskodawcy       

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Buczek reprezentowana przez Wójta Gminy Buczek z 

siedzibą w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod@buczek.pl. 

3. Dane przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy dotacji. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

5. Wnioskodawca w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania.  

6. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego co do przetwarzania swoich 

danych osobowych 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, dla celów dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

 

 


