Załącznik
nr
1
do
Regulaminu
dofinansowania
przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Budzyń ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej.

Budzyń, dnia ………………………………
Imię i nazwisko..............................................................................................
Adres zameldowania....................................................................................
Nr telefonu ....................................................................................................
Nr dow. osób.................................................................................................
Nr PESEL.....................................................................................................
Nr NIP...........................................................................................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..

URZĄD GMINY BUDZYŃ
ul. Przemysłowa 16A
64-840 BUdzyń
WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Określam:
1) datę rozpoczęcia ......................................... oraz datę zakończenia inwestycji i oddania
instalacji do użytku ..........................................................................................................
2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków....................................................................................
3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ………………….…………………..
4) obiekt budowlany, przy którym będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
………………………………………........................................................................................….…

Informuję o:
1) rodzaju (typie) zakupionej przydomowej oczyszczalni ścieków.........................................
2) przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków ………………………………………..............
3) sposobie odprowadzania ścieków ……………………………………………...................................
Oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Budzyń ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Urzędu Gminy w
Budzyniu w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
4. dołączam do wniosku wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) określone w § 6 pkt. 2 Regulaminu.

.................................................
/podpis wnioskodawcy/

Załącznik nr 2 do Regulaminu
dofinansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Budzyń ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

POROZUMIENIE NR
Zawarte w dniu ............................................... pomiędzy Gminą Budzyń reprezentowaną przez Wójta Gminy
Budzyń - Marcina Sokołowskiego , zwaną dalej GMINĄ BUDZYŃ,
A Panem/Panią ............................................................... zamieszkałym/ław ...............................................
przy ul. ................................................... leg. się dowodem osobistym ......................................................
nr ewid. .............................................. NIP:.......................................................
będącym: właścicielem nieruchomości, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym*
zameldowanym w ............................................ przy ul. .................................................................
zwanym dalej WNIOSKODAWCĄ.
§1
Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z obowiązującymi
przepisami - Prawem ochrony środowiska i Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Budzyń ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej uchwalonym przez Radę Gminy Budzyń.
§2
W oparciu o złożony wniosek, Gmina Budzyń zobowiązuje się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na
zakup przydomowej oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, póz. 627 z późn. zm.) w wysokości 50% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 3000,00 zł.
§3
1. Wnioskodawca otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości określonej w §
2 niniejszego Porozumienia - po zakończeniu inwestycji i oddaniu instalacji do użytku.
2. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust. l nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia przez
przedstawicieli Urzędu Gminy Budzyń protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków .
§4
Wnioskodawca zobowiązuje się odprowadzać ścieki powstające w gospodarstwie domowym na
oczyszczalnię.
§5
Wszelkie zmiany przedmiotowego porozumienia mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Posiadacz

Gmina Budzyń

Załącznik
nr
3
do
Regulaminu
dofinansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Budzyń ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budzyń, dnia ……………….............…………

PROTOKÓŁ
stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

na nieruchomości w ........................................ przy ul. .................................................
będącej
własnością,
współwłasnością,
użytkowaniem
wieczystym*
Pan/Pani ........................................................................................ zgłosił/a do Urzędu
Gminy Budzyń zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ............................................................................
oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:
…………………………....................................………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………...................................…
………………………………………………………………………………………………...................................…
……………………………………………………………………………………………...................................……
………………………………………………………………………………………………...................................…
Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Budzyń.
Protokół spisano w obecności:
Imię i nazwisko
Instytucja
Podpis
1. ..................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................
5........................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

