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________________________
miejscowość i data

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice,
dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

DANE IDENTYFIKACYJNE
ZGŁASZAJĄCEGO:

A.

B.

________________
________________
imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć

DANE IDENTYFIKACYJNE
PEŁNOMOCNIKA:

________________
________________
imię i nazwisko

________________
________________
adres do korespondencji

________________
________________
adres do korespondencji

________________
telefon (ważne!)

________________
telefon

________________
e-mail

________________
e-mail

________________
PESEL (ważne!)

________________
PESEL (ważne!)

Ja, niżej podpisany DEKLARUJĘ chęć uczestnictwa w programie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice, dla którego
Gmina Stoszowice zamierza pozyskać środki w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu pn: „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

C.


DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, na której/ych planuje się budowę
PBOŚ:

____________________
___________________________________
Rodzaj obsługiwanego/ych obiektu/ów:

(np.: budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny, (…) usługowy, itp., wymienić obiekt zlokalizowany na działce,
na której planuje się posadowienie PBOŚ)

_____ __ __ __ _
___________________________________



Adres nieruchomości, na której zostanie posadowiona PBOŚ:



Numer/y działek, na których zostanie posadowiona PBOŚ:

_ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _ _
dz.nr _ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _ _
dz.nr

numer działki



/arkusz mapy / obręb

Planowana liczba użytkowników PBOŚ:_

_ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _
dz.nr _ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _
dz.nr

numer działki

/arkusz mapy / obręb

___________________

(wymienić wszystkich użytkowników)



Tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, nieruchomością, na której zostanie
posadowiona PBOŚ:

___________________________

(np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne)

Imiona i nazwiska, adresy, nr telefonów współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych*:

___________________________________
___________________________________
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_______________________
Czy w granicach działki/ek istnieje studnia stanowiąca ujęcie wody pitnej?_ _ _ _ _ _ _ _



Czy

Rok oddania budynku do użytku:



w

granicach

działki/ek

rowy/potoki/rzeki/stawy/itp.?

bezpośrednim

jej

sąsiedztwie

znajdują

się

________________________

Propozycja odprowadzania oczyszczonego ścieku:
do gruntu:
do wód:



D.


lub

DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, którą planuje się podłączyć do PBOŚ,
ale na której nie zostanie posadowiona PBOŚ**:

Rodzaj obsługiwanego/ych obiektu/ów:

_____________________

(np.: budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny, (…) usługowy, itp.)



Adres nieruchomości:



Numer/y działek, :
dz.nr

___________________________

_ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _ _

numer działki

/arkusz mapy / obręb

dz.nr

_ _ _ /AM-_ _ /obręb:_ _ _ _ _

numer działki

/arkusz mapy / obręb



Liczba osób zamieszkujących budynek:_

___________________



Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

_______ ___
__________________________________
(np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne)

Imiona i nazwiska, adresy, nr telefonów współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych*:

___________________________________


Rok oddania budynku do użytku:

E.

_______________________

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM**:

1. Wykaz działek, których dotyczy zgłoszenie - wspomniany

wykaz dołączyć w przypadku braku miejsca w części C lub D.

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy/ów.
3.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego programu (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 ze zm.)

____________________________
____________________________

*
*

Podpis/y
UWAGI:

W przypadku podłączenia kilku budynków do jednej PBOŚ, każdy z dysponentów przyłączonych dodatkowo
budynków wypełnia część D i E zgłoszenia.

Zgłoszenie wraz z załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice (Stoszowice 97 – pierwsze
piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice.

Dane dotyczące adresu geodezyjnego działek można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (II piętro, pok. 307, ul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śl.).

W przypadku nowych podziałów i scaleń można dołączyć do wniosku wyrys z mapy ewidencyjnej.
* - w przypadku dysponowania nieruchomością przez kilka osób, zgłoszenie podpisują wszyscy dysponenci;
** - wypełnia każdorazowo każdy z dysponentów przyłączonych dodatkowo budynków (należy każdorazowo
wydrukować i załączyć do zgłoszenia str. 2 formularza zgłoszenia);
Opracowała: RR.A.B.
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DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(PBOŚ) II W GMINIE STOSZOWICE
Gmina Stoszowice planuje przystąpić do programu dotyczącego dofinansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków. W ramach programu Gmina ubiegać się będzie o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji
(ok. 45% kosztów kwalifikowanych zadania), realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie ścieków bytowogospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach użyteczności
publicznej. Szacunkowy koszt całkowity realizacji PBOŚ wynosi ok. 12 000 zł – 40 000 zł i uzależniony jest m.in. od
liczby użytkowników, warunków terenowych oraz zastosowanych rozwiązań. Koszt ten oszacowany zostanie
indywidualnie dla każdej projektowanej PBOŚ, po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dotyczących opisywanego tematu.
Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości, dla których spełniony jest jeden z poniższych
warunków:
 nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
 przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (tereny poza aglomeracją).
Programem nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są używane.
Przedmiotem dofinansowania jest wykonanie kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i
dostawcy przedstawią deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez
notyfikowane w Komisji Europejskiej raporty z badań wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w
deklaracjach zgodności.
Właściciel nieruchomości uczestniczący w programie, zobowiązany zostanie m.in. do:
 zabezpieczenia 35% środków niezbędnych do realizacji zadania (wstępnie zabezpieczenie kwoty 4 900 zł
w formie jednorazowej wpłaty lub w dwóch ratach, z czego po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych dotyczących opisywanego tematu, pozwalających na oszacowanie całkowitego kosztu
inwestycji, kwota ta może zostać zwiększona lub zmniejszona stosownie do 35% udziału), pozostałe 65%
środków stanowić będzie dotacja NFOŚiGW lub WFOŚiGW (ok. 45%) oraz środki zabezpieczone przez Gminę
Stoszowice (ok. 20%);
 utrzymania PBOŚ w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej, w tym ponoszenia wszelkich kosztów
eksploatacyjnych m.in. kosztów energii elektrycznej czy kosztów usuwania i unieszkodliwiania osadów
ściekowych, kosztów biopreparatów, kosztów serwisowania i remontów urządzeń, kosztów amortyzacji,
kosztów badań ścieków;
 zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres 5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych oraz
bieżącego przekazywania Gminie Stoszowice wszelkich informacji dotyczących ewentualnego pogorszenia lub
utraty Trwałości Przedsięwzięcia w stopniu powodującym lub mogącym powodować trwałe zmiany
parametrów Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego, wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian.
Informacje te powinny być przekazywanie pisemnie, w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia pogorszenia
lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia;
 przekazania Gminie Stoszowice prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i podpisania
w związku z tym stosownych umów (np.: użyczenia), dostarczenia odpowiednich oświadczeń.
Gmina Stoszowice:
 musi posiadać prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, na których
w ramach programu zostaną zrealizowane PBOŚ wraz z pozostałymi urządzeniami i instalacjami;
 dokona wyboru wykonawcy zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie
Stoszowice”.
Udział Gminy w programie uwarunkowany jest zebraniem min. 55 gospodarstw planujących podłączenie
budynku do PBOŚ.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję niniejsze warunki programu.
Stoszowice, dn. ________________

_____________________________
podpis/podpisy
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