
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska 

1. Dane Wnioskodawcy 

A. Wypełnia osoba fizyczna 

Imię i nazwisko  

Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Osoba prowadząca 
działalność gospodarczą* 

TAK NIE 

Osoba prowadząca 
gospodarstwo rolne* 

TAK NIE 

Osoba prowadząca 
działalność gospodarczą w 
zakresie rybołówstwa lub 
w sektorze akwakultury* 

TAK NIE 

Imię i nazwisko  

Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Osoba prowadząca 
działalność gospodarczą* 

TAK NIE 

Osoba prowadząca 
gospodarstwo rolne* 

TAK NIE 

B. Wypełnia Wspólnota Mieszkaniowa 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Wspólnota prowadząca 
działalność gospodarczą* 

TAK NIE 



Wspólnota  prowadząca 
gospodarstwo rolne* 

TAK NIE 

Osoba prowadząca 
działalność gospodarczą w 
zakresie rybołówstwa lub 
w sektorze akwakultury* 

TAK NIE 

Osoby reprezentujące podmiot: 

Imię i nazwisko  

Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Imię i nazwisko  

Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Imię i nazwisko  

Seria i nr  
dowodu osobistego 

 

Adres  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość  

Nr działki  

Tytuł prawny  

3. Dane dotyczące przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni) 

Zakres rzeczowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okres realizacji 

(od-do) 

 

Koszt realizacji  

Stan formalno-prawny 

(zgłoszenie, pozwolenie) 

 

Oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Załączniki: 

1) potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną 
na mapie lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu, 

2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie 
wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

3) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste - pisemną zgodę 
wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację 
przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu 
współwłaścicielowi/ współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą 
wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań, 
także pełnomocnictwo (Załącznik nr 5 do Regulaminu) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania wszystkich współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych, 

4) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wspólną właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli 
lokali na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie 
dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu 
właścicieli lokali zobowiązań albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji, 

5) oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, 

6) pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez 
okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji, 

7) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z wzorem 
określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543 ) oraz wszystkie zaświadczenia lub 
oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie rolnictwa lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
jakie wnioskodawca/przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy. 

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w zakresie rolnictwa lub w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 

.................................................       
czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

*Niepotrzebne skreślić  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

……………………………………………….  

/imię i nazwisko/ adres 
 

 

……………………………………………….  
/nazwa wspólnoty mieszkaniowej/ siedziba/telefon 
……………………………………………….  
reprezentowana przez 

 

Oświadczenie 

 

o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

 

Ja niżej podpisany/a………………….…..……………………………………………………………., 

zamieszkały/a ………..……...……………………………………………………………………………, 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……................……………. nr ……................……………. 

wydanym przez …………………………………..................…, niniejszym oświadczam, iż niezwłocznie 

po wybudowaniu planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wyłączę z eksploatacji asenizacyjnej 

bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, znajdujący się na działce  

nr ……….…… obręb ……………..…….........................  

 

 

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

  podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

……………………………………………….  
/imię i nazwisko/ adres 
 

 

……………………………………………….  
/nazwa wspólnoty mieszkaniowej/ siedziba/telefon 
……………………………………………….  

reprezentowana przez 

 
 
 

Oświadczenie 

 
o utrzymaniu przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat  

od daty zakończenia inwestycji 

 

Ja niżej podpisany/a………………….…..……………………………………………………………….., 

zamieszkały/a ………..……...………………………………………………………………………………, 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……................……………. nr ……................……………. 

wydanym przez …………………………………..................…, niniejszym oświadczam, iż zobowiązuję 

się do utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, 

pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji.  

 

 

 

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

  podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

……………………………………………….  
/imię i nazwisko/ adres 
 

 

……………………………………………….  
/nazwa wspólnoty mieszkaniowej/ siedziba/telefon 
……………………………………………….  

reprezentowana przez 
 
 

Zgłoszenie zakończenia inwestycji 

 

Zgłaszam zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce 

nr………………… obręb …………………………………….. oświadczam, iż przydomowa 

oczyszczalnia ścieków została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i zgłoszona do 

eksploatacji.  

W związku z powyższym proszę o udzielenie i wypłacenie mi dotacji zgodnie z umową 

nr ……………………… z dnia …………………….. w kwocie ……...……. zł 

(słownie: .......................................................................).  

W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki: 

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
(faktury, rachunki), 

2) zdjęcia (co najmniej trzy) z czynności montażu urządzenia w formie elektronicznej lub papierowej, 

3) kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione urządzenia i kartą 
gwarancyjną, 

4) kopię zgłoszenia eksploatacji organowi ochrony Wójtowi Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

 

 

 

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

  podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

Pełnomocnictwo  

 

Niżej podpisani współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej  

w ……………………........... na działce nr………………… udzielamy 

Pani/u ……………………………………………………..PESEL: …………….…………………............ 

pełnomocnictwa do reprezentowania nas w sprawie złożenia wniosku oraz zawarcia umowy 

na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonywania wszelkich czynności 

niezbędnych w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim.  

 

 

 

 

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

  podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Regulaminu 

……………………………………………….  
/imię i nazwisko/ adres 
 

 

……………………………………………….  
/nazwa wspólnoty mieszkaniowej/ siedziba/telefon 
……………………………………………….  
reprezentowana przez 
 

 

ZGŁOSZENIE 
 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organowi ochrony środowiska 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1219 z późn. zm) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z  2019 r. poz. 1510) 

zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 5 m
3
 na dobę 

w ramach zwykłego korzystania z wód: 

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni 
ścieków: …………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………….……………………………………….…………………………………
……………………  

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):  

□   na potrzeby własne - gospodarstwa domowego;  

□   na potrzeby własne - gospodarstwa rolnego; 

□   na potrzeby własne – działalność gospodarcza na potrzeby rybołówstwa i akwakultury. 

3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:  

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

4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres): 

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

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

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



6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny 
z obowiązującymi 
przepisami: ………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………..……………………………………………………
………………………….……………………………………….……………………………………………
………… …………………………………………………………..………………………………………
……………………………………….……………………………………….………………………………
……………………… …………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………….……………………………………….…………………
……………………………………  
 

 

Załączniki: 

1) Kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków 
lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu), 

2) Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Słupsku na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu  
(oryginał do wglądu), 

3) Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), 

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej *lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie 
o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających 
właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 

Opłaty skarbowe: 

 opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł, 

 opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez 
pełnomocnika) 

 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.  

* Zwolnienie z opłaty skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, 471, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72) zwalnia się 
z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie 
instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe 
funkcjonowanie budynku mieszkalnego.  

 

 

………......................................................  
        czytelny podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie dla użytkownika instalacji: 

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm) do 
rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw, 
o którym mowa jest wnoszony w przypadku: 

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub 
standardów jakości środowiska; 

2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 
eksploatacji. 

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację 
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze 
zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia 
działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.  

 

 

 

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

             miejscowość i data                                                           czytelny podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

……………………………………………….  
/imię i nazwisko/ adres 
 

 

……………………………………………….  
/nazwa wspólnoty mieszkaniowej/ siedziba/telefon 
……………………………………………….  
reprezentowana przez 

 

 

Oświadczenie zgłaszającego instalację 

 

Oświadczam, że budynek 

mieszkalny: …………………………………….................................................... (adres i numer działki na 

której znajduje się budynek mieszkalny),  do którego została przyłączona instalacja przydomowej 

oczyszczalni ścieków służy wyłącznie celom mieszkaniowym.  

Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

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

     czytelny podpis  

  

 


