DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 21 czerwca 2022 r.

Podpisany przez:
Joanna Zurek-Wojcik

Poz. 4242

Data: 21.06.2022 14:33:39

UCHWAŁA NR XLIV/387/22
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy
Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 9 i art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Nawojowa,
Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się treść regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy
Nawojowa w 2022 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej – budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Gminy Nawojowa.
§ 3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowi pomoc
finansową Gminy w granicach kwoty zabezpieczonej na udzielenie dotacji celowej w uchwale budżetowej na
rok 2022, w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i udzielana jest dla poprawy stanu
środowiska naturalnego w Gminie Nawojowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Mirek
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Załącznik do Uchwały
Nr XLIV/387/22
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Nawojowa, zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów
związanych z inwestycją polegającą na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) przydomowej oczyszczalni ścieków – rozumie się przez to urządzenie lub szereg urządzeń, których
zadaniem jest neutralizacja ścieków wytwarzanych przez dane gospodarstwo domowe,
3) nieruchomości – rozumie się przez to teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na
którym znajduje się budynek służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
4) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będąca właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna
władająca nieruchomością na podstawie innego niż własność tytułu prawnego,
5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Nawojowa,
6) umowie dotacji – rozumie się przez to umowę o udzielenie dotacji z budżetu gminy do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, ustalającą przedmiot
i zakres rzeczowy dofinansowania, kwotę dotacji i sposób jej rozliczenia,
7) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez
Wnioskodawcę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie kwalifikowalności
wydatków, tj. po zawarciu umowy dotacji i udokumentowaniu fakturami / rachunkami wystawionymi
po dacie zawarcia tej umowy,
8) aglomeracji Nowy Sącz – rozumie się przez to tę część Gminy Nawojowa, która przypisana jest do
obszaru wyznaczonego i opisanego uchwałą nr XXXVIII/422/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Sącz.
Rozdział II.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 3.
Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nawojowa na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w których procesy oczyszczania
ścieków zachodzą:
a) w drenażu rozsączającym,
b) na złożu biologicznym,
c) przy udziale osadu czynnego,
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§ 4.
W celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno - ściekowej,
udziela się dotacji celowych właścicielom nieruchomości lub innym osobom fizycznym posiadającym
tytuł prawny do nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Nawojowa, zabudowanych budynkiem
mieszkalnym lub w części mieszkalnym.
§ 5.
Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla
zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.
§ 6.
Dotacja udzielana jest inwestycjom realizowanym przez osoby fizyczne.
§ 7.
Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest spełnienie
poniższych warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na
którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) położenie nieruchomości na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków poza
terenem „Aglomeracji Nowy Sącz.
§ 8.
Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w
przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w
przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska.
§ 9.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich
zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
§ 10.
Dotacją objęte będą tylko te przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zostały wybudowane w okresie
po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Nawojowa, które są sprawne technicznie, co
potwierdza protokół odbioru będący załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 11.
Wysokość dotacji dla przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi – 70 % udokumentowanych kosztów
kwalifikowalnych, jednak w wysokości nie większej niż 3 000,00 zł,
Rozdział III.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 12.
Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na
wniosek wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 13.
Do wniosku, o którym mowa w § 12 należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Prawo
budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne (prawomocna decyzja
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pozwolenia na budowę lub zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z potwierdzeniem nie wniesienia
sprzeciwu),
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nawojowa, stanowiące Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu,
3) dokumenty określone w pkt. 1 i 2 należy dołączyć w formie oryginałów.
§ 14.
Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 15.
W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca
zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nie uzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje
odrzucenie wniosku.
§ 16.
1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do
dnia 15 listopada 2022 r. i rozpatrywane sukcesywnie zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku Wnioskodawca zostanie zaproszony
pisemnie lub telefonicznie do podpisania umowy o udzielenie dotacji, która określać będzie w
szczególności przedmiot i zakres rzeczowy dofinansowania w formie dotacji.
3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, może rozpocząć realizację budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków dopiero po podpisaniu umowy z Gminą na udzielenie dotacji. Protokół
odbioru oraz faktura lub rachunek za wykonanie robót nie może być datowany przed dniem
podpisania umowy dotacji z Gminą.
4. Dotacja zostanie wypłacona Wnioskodawcy po podpisaniu umowy dotacji, wykonaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków i rozliczeniu dotacji przelewem na numer rachunku podany w
umowie lub gotówką w kasie urzędu w terminie do 60 dni od dnia rozliczenia dotacji, nie później
jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.
5. Wójt Gminy Nawojowa ustali wzór umowy o udzielenie dotacji.
Rozdział IV.
Sposób rozliczania dotacji
§ 17.
Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie przez Wnioskodawcę następujących dokumentów wraz
z wnioskiem o rozliczenie i wypłatę dotacji, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu, po wykonaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) oryginałów faktur lub rachunków potwierdzających poniesione przez niego nakłady na realizację
przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji - w przypadku, gdy budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia na budowę,
3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, gdy budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia na budowę,
4) inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami, w tym
atesty higieniczne.
5) protokół odbioru będący załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu
§ 18.
Po złożeniu przez Wnioskodawcę w/w dokumentów wraz z wnioskiem o rozliczenie i wypłatę dotacji,
nastąpi przekazanie dotacji przez Gminę.
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§ 19.
Protokół rozliczenia dotacji zostanie sporządzony przez Gminę, a jego kserokopia w formie pisemnej
zostanie przekazana Wnioskodawcy wraz ze zwrotem oryginałów złożonych dokumentów, po
wypłaceniu dotacji.
§ 20.
Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 21.
Niniejszy Regulamin podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nawojowa.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Nawojowa, dnia .......................2022 r.
.......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(adres)
.......................................................
(numer telefonu)
Wójt Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33 – 335 Nawojowa
Wniosek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Nazwa inwestycji, na którą ma być udzielona dotacja:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Opis zakresu rzeczowego inwestycji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
3. Wskazanie efektu ekologicznego, który będzie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji
(przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w montowanym urządzeniu w ciągu doby):
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Lokalizacja zadania:
a) adres nieruchomości:
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
b) numer działki ewidencyjnej:
......................................obręb........................................................................................................
c) tytuł prawny do nieruchomości:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
d) współwłaściciel/e (jeżeli istnieje):
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Planowany koszt wykonania zadania:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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6. Wnioskowana wysokość dotacji celowej:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Planowana data rozpoczęcia zadania:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Planowana data zakończenia zadania:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł lub o wystąpieniu do innych
podmiotów o przyznanie środków publicznych na wnioskowane zadanie :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz, że zapoznałem/am się
z uchwałą Nr ........................................... Rady Gminy Nawojowa z dnia .................... 2022 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej – budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

............................................
(Podpis wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………….……………………..
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację)

legitymujący(a) się
……………………………………………………………………….…………………………..
(numer dowodu osobistego i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)
…………………………………………………………………………………………………...
(data i miejsce)

zamieszkały (a)
…………………………………………………………………………………………………...
(adres)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr……………………..…… w obrębach ewidencyjnych
………………………………………..……., w jednostce
ewidencyjnej…………………………………………….. wynikające z tytułu:
1)
Władania i własności
………………………………………………………………………………………………….
2)
Współwłasności
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………..................
(wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów)

3)
Użytkownika wieczystego
…………………………………………………………………………………………………...
4)
Ograniczonego prawa rzeczowego
…………………………………………………………………………………………………...
(należy wskazać właściciela nieruchomości)

5)
Inne
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis)
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Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane Wnioskodawcy)
………………………………………
(data, miejscowość)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………… zgodnie z
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016
r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zebranych w celu/celach: realizacji
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia i realizacji umowy oraz
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego (jeśli takie się pojawią) w ramach
regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiącego załącznik do uchwały nr
……………Rady Gminy Nawojowa z dnia ………….. 2022 r.

……………………………………..
(czytelny podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
dalej: „RODO”)
informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33 –
335 Nawojowa, reprezentowana przez Wójta Gminy Nawojowa – dr inż. Stanisława
Kiełbasę,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nawojowa możliwy jest pod numerem tel.
+48 18 445 70 68 lub adresem email iod@nawojowa.pl,
3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
numer tel.: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, jeśli stwierdzą Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu
podjęcia działań przed zawarciem umowy o dofinansowanie inwestycji związanej z budową
przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz w celu realizacji tej umowy.
5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane - podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda
na przetwarzanie danych osobowych,
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; administrator w uzasadnionych prawem
przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej,
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną (JRWA),
8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także
żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie*,
9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,
10. administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
w zakresie, za który odpowiada.
UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa
stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie
opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
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Poz. 4242
Załącznik Nr 3 do regulaminu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Nawojowa, dnia .......................2022 r.
.......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(adres)
.......................................................
(numer telefonu)
Wójt Gminy Nawojowa
ul. ogrodowa 2
33 – 335 Nawojowa
Wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Proszę o udzielenie i wypłacenie dotacji na dofinansowanie wybudowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków na mojej działce o numerze ewidencyjnym…........................, położonej w
obrębie..........................................w miejscowości........................................
w kwocie brutto:
..........................................zł
(słownie:......................................................................................................................................)
na rachunek bankowy o numerze:
…………………………………...................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków została zakończona.
2. Złożone załączniki oraz dane w nich zawarte są prawdziwe.

..........................................
(Podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1) oryginały faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni
ścieków,
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji - w przypadku, gdy budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia na budowę,
3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, gdy budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia na budowę,
4) inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami, w tym atesty
higieniczne,
5) protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 12 –

Poz. 4242
Załącznik Nr 4 do regulaminu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Potwierdza się/nie potwierdza się* wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w
dniu………..............................na nieruchomości położonej w miejscowości.........................................na
działce o numerze..................................w obrębie .................................................,stanowiącej własność
lub współwłasność Pana/Pani*
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
oraz na podstawie złożonego wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Powyższy protokół stanowi podstawę wypłaty dotacji przez Gminę Nawojowa na warunkach
określonych w Uchwale nr............................Rady Gminy Nawojowa z dnia….….................... w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy
Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Protokół spisano w obecności:
Imię i nazwisko
1
2
3
4

* - niepotrzebne skreślić.

Reprezentuje

Podpis

