ZARZ+DZENIE Nr RoO.00s0.9.20 1 s
WOJTA GMINY WROBLEW
z dnia 3 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjpcia wzoru wniosku i urnowy o udzielenie dotacji na budowp
prryd om owych o czy szczalni 5 ciek6w

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn
(Dz. u. z 20r3r. poz. 594, po2.645, poz.l3l8 i z 2014 r. poz.379) oraz $ 2 ust. 6 ,,Regulaminu
udzielenia dotacji celowej z budhetu Gminy Wr6blew na budowg przydomowych
oczyszczalni Sciek6w",przyjptego UchwalqNr XLI /22lll4 Rady Gminy Wr6blew z dnia26
marca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2014 r. poz.l624, zm. z 2075 r. poz. 1101),
zarzqdzarn, co nastEpuj

e

:

51. OkreSlam wzor wniosku o udzielenie dotacji na budowg

przydomowych

oczyszczalni Sciek6w, stanowi4cy zaNqczniknr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

$2. OkreSlam wz6r umowy o udzielenie dotacji na budowg

przydomowych

oczyszczalni Sciek6w, stanowi4cy zaNqczniknr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

$3. Traci moc zaruqdzenie nr ROO.0050.14.2014 W6jta Gminy Wr6blew z dnia lI
kwietnia 2014 r. w sprawie przyjgcia wzoru wnic,sku i umowy o udzielenie dotacji na budowq
przydomowy ch o czy szczalni Sciek6w.
$4, zarzqdzenie

wchodziw Lycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.

Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr ROO.0050.9.2015

W6jta GminyWr6blew

zdnta3 kwiefiria 2015 r.

Potwierdzenie przviecia
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Godzina
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Numer wniosku

o

o-

Uwagi:

=
WNIOSEK

o UDZTELENIE DOTACJT NA BUDOW4 PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCTNXOW

I.

Dane wnioskodawcv':
1) ImiE

i nazwisko

Adres

Seria

i numer dowodu osobistego

Nr rachunku bankoweso

2) ImiE i nazwisko
Adres

Seria i numer dowodu osobistego

lLLokalizacjaprzyzagrodowejoczyszczalniSciek6w

wlasnoSd na podstawie
I

II.

D ane pr zy zagr o

dowej o czys zczalni Sciek6w

oczyszczalnia sciek6w wykonana na podstawie projektu autorstwa:

System oczyszczarria sciek6w: osad czyr.'ry I zNo\ebiologiczne2
' Nale2y wpisai wszystkich wlaScicieli nieruchomoSci

Oczyszczalnia typu

Termin wykonania przyzagr odowej

oczys zczalnj

Liczba gospodarstw obslugiwanych przez, oczy szczalniE ............

IV

OSwiad czenia wnio skodawcy

1.

2.

3.

OSwiadczam, ze informacje zawarte we wniosku oraz
stanem faktycznym i prawnSrm.

jego

zaLqcznikach s4 zgodne ze

UpowaZniam do przetwarzaniawszystkich danych zawartychwe wnioskvprzezlJrzqd
Gm i ny Wr6b I ew do c e I 6w zw iqzany ch z tzy skaniem i r o zliczeni em dotacj i.
Zobowrqzujq siq do umoZliwienia upowainionym pracownikom Urzgdu Gminy
Wr6blew wstEpu na przedmiotow4 nieruchomoSd.

Zalqcznlki:
1. Kopia dokumentu to2samoSci
2. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci4
3. Kopia dokumentu wymaganego do rozpoczqcia budowy, tj: zgNoszenia zamraru
wykonania rob6t budowlanych do wlaSciwego organu wraz zpotwierdzeniem, Le nie
wni6sl sprzeciwu wobec zgNoszonego zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
prawomocnego pozwolenia na budowp,.
4' Projekt techniczny z opisem odbiornika Sciek6w oczyszczonych lub plan
zago spodarowania terenu pod budowE prz;ydomowej oczysz czalni.
Wr6blew dn.
1................

podpis wnioskodawcy

podpis wnioskodawcy

'

niepotrzebne skreSlii

OSwiadczenie
posiadanym
o
prawie do dysponowania nieruchomo6ciq

Ja, nizej podpisany (a)t)
(imip i nazwisko )
legitymujqcy (a) sig dowodem osobistym

:

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajqcego toZsamoS6
i nazwa organu wydaj4cego)

PESEL

NP

ub

zamieszkaty(a)
(adres)

oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomo6ciq oznaczonE w
ewidencji grunt6w
i budynk6w jako dzialka (i) Nr
,, w obrgbie ewidbncyjny, .,.,,,,...,,...

w jednostce

..,,,,,,.,
ewidencyjnej

,,,,,..,,,..na cele budowlane, wynikajqce z tytulu:

( tytul wlasnoSci, wsp6lwlasno5ci, dzier2awy, uZytkowania wieczystego lub
inne)

Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorqcznym podpisem prbwdziwo5c danych,
zamieszczonych powyzej,

Wroblew, dnia

(podpis)

x Osobyfizyczne podajqPESEL
a osoby prawne

NIp

ZalqcznlkNr 2
do Zarzqdzenia Nr ROO.0050.9.2015

W6jta GminyWr6blew
z dnia 3 kwietnia 20 l5 r.

rrMowA o DOTACJ4 NR
zawartaw

dniu

we Wr6blewie pomigdzy:

Gmin4 Wr6blew, z siedzibqWr6blew 15,98-285 Wr6blew, zwanqw dalszej
czpsci umowy ,,Gmin4,,

reprezentowanq przez:

Pana TomaszaWoLniaka

-

W6ita Gminv Wr6blew

a

legitymuj4cym/4 sip dowodem osobistym

nr:...............

wydanym przez.

zamieszkalym
( adles zamieszkania )

rwanymlqw dalszej czESci umowy "Dotowanym"
Przedmiot umowy.

$1' l'Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gming dotacji celowej Dotowanemu na
realizacjE zadania, polegaj4cego na budowie pizrydomowej oczyszczalni
6ciek6w, zgodnie ze
zlolonym wnioskiem z dnia.

,,Reguram
oazyszcza
2.Dot

2014

lffi*:*;

"'xTff;i
Wr6blew z dnja 26 mirca

roku

ad'g Gminy Wr6blew

z dnia27 lutego2015 roku.

Prawa i Obowi4zki Dotuj4cego.

$2'l'w

celu

reali

w $1, Gmina zobowi4zuje sip jednorazowo
rodki w wysokosci r.oo0,od zl. ( itownie.- trzy

przekazad Dotowanemu
tysiqce zlotych),lecznie

kosztu inwestycji.

2' Podstawq przekazania dotacji celowej na lachunek bankowy Dotowanego wskazany we
wniosku bpdzie przedloLenie wniosku o platno66.
3. Dotowany oSwiadcza, ze jest posiadaczem wskazanego w ust.2 rachunku
bankoweso.
4. Kwota dotacji nie podlega

waloryzacjizffiuLuinflacji.

5' Dotuj4cy zasftzega sobie prawo kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni
6ciek6w przez
okres 5 lat od daty otrzymania dotacji. Kontrolg prr"pro*udzq osoby upowaznion
e przezDotuj4cego.

Prawa i Obowi4zki Dotowanego.

m

$3'1'Dotowany o6wiadcza, i2 oczyszczalnia Sciek6w zostanie wybudowana wmiejscowoSci
........ dla nieruchomoSci oznaczonejloznaczonych jako dzialkaliewidencyjna/e

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

u
Por

obrgb

.

',i

.......w jednostce ewidencyjnej Wr6biew.

;ffi:j.iliJilHl*

3' Dotowany zobowiqzuje sig wybudowa6 przydlomowq oczyszczalnig
Sciek6w
dnia ..

w terminie

do

4' Dotowany zobowi4zany jest zrealizowa6 budowg zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami prawa
budowlanego, Prawa wodnego oraz warunkami i""htri.rtry.ni wykonywania
przydomowych
oczyszczalni Sciek6w.

e siE do pisemnego

powiadomienia Gminy o terminie zakoiczenia
szczalni sciekow poprzlez zloilenie wniosku o platnosi stanowiqcy
umowy. Powiadomienie winno nast4pi6 w terminie 30 dni oo onia
wybudowania oczyszczalni, nie p62niej ni2 w terminie 30 dni od daty, o ttOrel
mowa w ust. 3.

6' Dotowany, po zakonczeniu przedsigwzigcia, wraz z powiadomieniem, o kt6rym mowa
w ust. 5 zobowiqzuje sig dostarczy6 nastgpuj4ce dokurmenty:

l) pismo informuj4ce o zakoficzeniu budowy
o

czy szczalni Sci ek6w przez Dotuj 4ce go

oraz o moZliwosci kontroli wybudowanej przydomowej

;

2) dokumenty Swiadcz4ce o poniesionych kosztach dotycz4cych wybudowanej przydomowej
oczyszczalni Sciek6w (m.in. faktur);
3) dokumentacjp wybudowanej oczyszczalni Sciek6w wraz

z

techniczn4 na zakupione urzqdzenia.

deklaracjq zgodnoSci

i

aprobat4

l. JeLeli Dotowany nie dostarczy dokument6w vvskazanych w ust. 6 Gmina mo2e wypowiedziei
niniejszqumowQ z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
8. Kwota dotacji nie moZe by6 przeniesiona przez, Dotowanego na osobg trzeciq.
9. Dotacja nie moZe by( przeznaczona na pokrycie koszt6w poniesionych przed
d.atq zlozenia
wniosku o udzielenie dotacji na budowp pr4udomow ej oczyszczalni Sciek6w
.

10.

Dotowany wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewnia nadz6r nad prawidlowq

eksploatacj4 oczyszczalni i utr4rmaniem sprawnoSci rtechnicznel wybudowanej oczyszczalni.
11.

Dotowany

sip do bieZqcej

oczyszczalni, w s
gruntowe oraznie

'

dnej z instrukcjQ eksploatacji

r
emnie na korrystani,

grodowisko

zajqcy negat5.rvne

gi"to*"

i wody

sqsiednich.

12. Dotowany zobowiqzuje sig do wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania
v,rylqcznie
6ciek6w bytowo-gospodarczych, pochodz4cych z: budynku mieszkalnego i oswiad cza,' zi do

oczyszczalni nie bpd4podlqczone Scieki pochodz4cez,prowadzeniadzialalnisci gospodarczej.

Zwrot dotacji.
S 4. 1'W przypadku niewykorzystania lub niezgodnego zprzeznaczeniem wykorzystania 6rodk6w
dotacji celowej Dotowany zobowiqzanv jest do ich zwrotu zgodnie zart.2ili2i2utawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2, Dotowany obowiqzany jest zwr6ci6 dotacjp r6wniez w przypadku:
1) rozmontowania przydomowej oczyszczalni 6ciek6w przed upllrvem 5 lat od dnia

2)

3

jej odbioru;

braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszc:,zalni niezgodnie z warunkami okreslonymi
w wytycznych eksploatacji opracowanych przezproducenta (dostawcaurzqdzea);

) n ieprze

st r ze

gania postanowief nin iej szej umowy.

3. Zwtot dotacji nastgpuje w kwocie stanowiilcej wysoko66 dofinansowania powipkszonej
o odsetki ustawowe liczone od dnia ..vqyplaty dotacji.

Rozrvi4zanie / Wypowiedzenie umowy.

$5.

l.Do chwili przyznania dotacji,

porozumieniem w kaZdym czasie.

Strony niniejszej umowy moge rozwiqza1 umowp za

2' Umowa moze zosta6 wypowiedziana przez Gming w razie nienaleirfiego wykonywania przez
Dotowanego obowi4zk6w wynikaj4cych z umowy oraz Regulaminu, o tiOry-o*u w $ I ust. 2,
oraz stwierdzenia,2e:
1) Dotowany odst4pil od realizacji przedsipwzigcia, o kt6rym mowa

w $ I ust. I umowy;

2) nie zakohczono przedsigwzigcia w terminie, o kt6rym mowa w 3 ust. 3 umowy;
$
3) nie przedlozono wszystkich wymaganych dokument6w, o kt6rych mowa w 3 ust.
5 i 6, pomimo
$
wezwania do ich uzupelnienia.
3' Dopuszcza siq mo2liwoS6 renegocjacji ustaleri umowy w razie wyst4pienia okolicznoSci
zmieniajqcych warunki realizacji przedsigwzigcia, na kt6re slrony umowy, pomimo zachowania
naleirytej starannoSci nie mialy wplywu.

Postanowienia korhcowe.
$ 6' wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod
rygorem niewazno6ci.
.

$

7' Dotowany ponosi wylqcznq odpowiedzialno66 wobec os6b trzecich za szkody, powstale
w

rw iqzku z r ealizacj q zadania.

8. 1. W zakresie nieuregulowanym umow4 stosrLrje sig przepisy:
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
- aft.251 i252wtawy z dnia27 sierpnia2}}9 r. o finansach publicznych;
- postanowienia okre$lone Uchwal4 Nr XLll22ll14 Rady Gminy WioUtew
z dnia 26 marca 2014
roku wraz z jej zmianami okreslonymi Uchwalq Nr rlrllTlli Rady -Gminy
Wr6blew z dnia 27 httego
2015 roku.
S

- ustawy

2. Dotowany oswiadcza, Le znane mu sg obowiqzki wynikaiQce z przepis6w
prawa oraz niniejszej
umowy.

.

l..Spory wynikaj4ce

z

niniejszej umowy rozpatrywane bpd4 na drodze s4dowej przez sqd

wlaSciwy dla Gminy Wr6blew.

4' Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
dlaka1dejze Stron.

DOTOWANY

GMINA

Zatqsznjk nrl_dp__uCI9luy
o dotacjq na wykonanie przydomowej oczyszczalni Sciek6w,

WNIOSEK O PIATNOSC
IROZL\CZENtE/
WYKONANIA ZADANIA, POLEGAJACEGO NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI
5clrx6w, DoFINANsowANEGo zE Snoorow pocHoDzAcycH z BUDZETU GMrNy

WROBLEW.

I WNIOSKODAWCA
L.Nazwa wnioskodawcy

/petna nazwo wnioskodawcy/

/dokladny adres/
2. Osoba odpowiedzialna za realizacjq zadania

/imiq i nozwisko, stonowisko, nr telefonu,

adres e_mait/

II CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. NAZWA ZADANIA:

Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowE Nr............... ..................dnia....,
2. ROZLICZEN I E MERYTORYCZN E :
(szczeg6lowy opis zrealizowanych przedsiqwziqi, liczba odbiorc6w,
osiqgniqte efekty: rzeczowy,ekologiczny

)

3. ROZLICZENIE FINANSOWE:
Zestawi

en

i

e koszt6w zwiqza nych z r ealizacjqzada

n ia :

Nazwa wydatku

Oe6lem

(Podpis wnioskodowcy)

ZalEczniki:

t. oryginaly faktur lub rachunk6w "/ kserokopie faktur po okazaniu oryginal6w*.
2' oryginal protok6f odbioru rob6t*/kserokopia
protok6fu po okazaniu oryginalux.
3' Deklaracja zgodnoSci i aprobatg technicznq lub oznakowanie CE na zakupion e urzqdzenia.
4. Zgloszenie do eksploatacji przydomowej oc4rsz czalnisciek6w.
xNiepotrzebne

skeSli6.

Zalacznkw2
do wniosku o platnoSi (rozliczenie\

PROTOKOL ODBIORU
sporzEdzony w dniu
Przedmiot odbioru: przydomowa oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana
na dziatce nr
.. ... w miejscowo6ci... .
..... obrgb
bgdqca wtasnoSci qpanalp ani".

..

.

wykonana przez
Roboty wykonano w okresie od

dnia

..... do dnia ........

Potwierdza sig/nie potwierdza sig* wykonanie przydomowej oczys
zczalni Sciekow
zgodnie ze zgNoszeniem robot budowlanych zdnia..
...... oraz
z dolqczonE do zgloszenia dokumentaciq. JednoczeSnie informuje o mozliwoSci
ko ntrol i wyb udowa nej p rzyd omowej oczyszczaln i
sciek6w przez Dotuiqcego.
Uwagi zgloszone do protokolu:

Na tym protokol zakohczono i podpisano:

Dotowany:

Wykonawca:

OSwiadczen ie dotowanego

Ja ni2q

podpisany

2e wykonane prace budowlane w zakresie budowy
oczyszczalni Sciekow na dzialce nr
w

oSwiadczam,

t"t::t

0"r,.".."*"n" o,"rrrr,^ wdnu..
niego dokumentacjq.

wykonan"

:t:"1:

=

przydomowej
miejscowoSci

ff.tff;.:

(podpis dotowanego)
.niepotrzebne

skreSlic

Wr6blew, dnia:

(lmiq i nazwisko, adres zamieszkania, telefon)

Urz1d Gminy Wrr6blew

Wr6blew
98

-

285

15

Wr6blew

ZGI'OSZENIE Do EKSPLUATACJI PRZYDOMOWEJ oCZy SZCZALNI
SCrnrOW

Zgodnie z $2 ust.l Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 02.07.2010r. w sprawie
rodzaj6w instalacji, kt6rych ekspluatacj a .vqrlmaga zgloszenia (Dz.IJ.
z 2010 r., Nr 130, poz.
880) oraz w oparciu o art. 152 ustawy z dnia27.04.2001roku
Prawo ochrony Srodowisk a(Dz.

U' z

2008

r', Nr

25, poz. 150

z p52. zm)

zglaszam chpi przystqpienia

do ekspluatacji
przydomowej oczyszczalni Sciek6w zrealizowanej zgodnie
ze zgloszeniem rob6t budowlanych

ff....
....,znak:
zlokalizowarrejnadzialcenrewid.

.....zdnia:.
. wmiejscowoSci

