WÓJT GMINY JEDLIŃSK
ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA
BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1. Wnioskodawca:
JAN KOWALSKI
....................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
ul. ADAMA MICKIEWICZA 16 WSOLA , 26-660 JEDLIŃSK
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:
tel. 111 - 222 - 016
....................................................................................................................................................................
Czy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie? (Tak/Nie)
....................................................................................................................................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość:
ul. ADAMA MICKIEWICZA 16 WSOLA , 26-660 JEDLIŃSK
…................................................................................................................................................................
Działka ewidencyjna:
nr ewid. 888/9
…................................................................................................................................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
własność KW RA1/00000/0
…............................................................................................
..................................................................
3. Krótki opis przedsięwzięcia (rodzaj technologii, wydajność): Projektuje się przydomową oczyszczalnię
biologiczną typu BIO-HYBRYDA 2500 przeznaczoną dla 1-5 osób. Przepustowość max 0,9 m 3 na dobę.
....................................................................................................................................................................
BIO-HYBRYDA 2500 jest biologiczną oczyszczalnią ścieków nowej generacji, zaprojektowaną do całkowitego
....................................................................................................................................................................
oczyszczania
ścieków domowych. Posiada osadnik wstępny, komorę separacji, bioreaktor z napowietrzaniem, stożkową
....................................................................................................................................................................
komorę klarowania i osadnik wtórny. Skuteczność oczyszczania osiągając 97%. Certyfikat PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.
....................................................................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
Data rozpoczęcia:
31.08.2020 r.
....................................................................................................................................................................
Data zakończenia:
20.09.2020 r.
....................................................................................................................................................................
5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:
15 000,00 PLN
....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
- zapoznałem(-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy
Jedlińsk na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku wyznaczonych przez Wójta Gminy do
przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stwierdzenia jej wykonania
celem protokolarnego odbioru prac,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji
złożonego wniosku.

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

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której
zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
2. Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
4. Kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robot budowlanych dot. budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
5. Kopia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania,
zgodnie ze szczegółowymi przepisami;
6. W przypadku gdy udzielana pomoc stanowić będzie pomoc de minimis bądź pomoc de minimis
w rolnictwie, do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia oraz
informacje, o których mowa w Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu gminy Jedlińsk na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

