Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania dofinansowania
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Czerwieńsk, dnia ................................
Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

I. Dane wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko
..........................................................................................................
2. Adres zamieszkania
..........................................................................................................
3. Telefon
..........................................................................................................
4. Nr dowodu osobistego ..........................................................................................................
wydanego przez
..........................................................................................................
5. Nr PESESL
..........................................................................................................
6. Nr NIP
..........................................................................................................
7. Nazwa banku i Nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie ..............................
................................................................................................................................................
II. Dane współwłaściciela oczyszczalni
1. Imię i nazwisko
..........................................................................................................
2. Adres zamieszkania
..........................................................................................................
3. Telefon
..........................................................................................................
4. Nr dowodu osobistego ..........................................................................................................
wydanego przez
..........................................................................................................
5. Nr PESESL
..........................................................................................................
6. Nr NIP
..........................................................................................................
7. Nazwa banku i Nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie ..............................
................................................................................................................................................
III. Dane formalno-prawne inwestycji
1. Adres nieruchomości, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia .......................................
................................................................................................................................................
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze z dnia .........................
nr ...................................... o przystąpieniu do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków.
3. Protokół odbioru z dnia
...........................................................................
4. Data rozpoczęcia budowy
...........................................................................
5. Data zakończenia budowy
...........................................................................
6. Data oddania oczyszczalni do eksploatacji ...........................................................................
7. Imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr uprawnień kierownika budowy .........................
.................................................................................................................................................

IV. Dane techniczno-ekologiczne
1. Typ oczyszczalni
............................................................................................
2. Przepustowość
............................................................................................
3. Przystosowanie oczyszczalni do oczyszczenia ładunku zanieczyszczeń ..............................
4. BZT5 (wg/d lub kg/d lub RLM) ............................................................................................
5. Efekt oczyszczania (% redukcji) ............................................................................................
6. BZTS
............................................................................................
7. Zawiesina
............................................................................................
8. Odbiornik ścieków oczyszczonych .......................................................................................

..........................................
Podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku
(kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku:
1. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o przystąpieniu do budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków,
2. Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, w przypadku:
a) szczególnego korzystania zawód (odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi na
gruncie innego właściciela),
b) wprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków w ilości większej niż 5m3/d,
c) zgłoszenie organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z 27.04.2001r. Prawo
ochrony środowiska (tj.: Dz. U 2008r., Nr 25, poz. 150) w związku z § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 20.12.2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
(Dz. U. Nr 283, poz. 2839).
3. Pozwolenie na budowę (w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m3/d),
4. Protokół odbioru oczyszczalni.
5. Faktura zakupu, dowód zapłaty.
6. Dane dot. oczyszczalni i terenu, na którym została zlokalizowana (opis oczyszczalni, zasada działania,
warunki gruntowo-wodne podłoża, odległość od wód powierzchniowych).
7. Analiza ścieków oczyszczonych.
8. Informacja o procentowym udziale inwestorów (w przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni
o wydajności powyżej 7,5 m3/d)
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