
 

 

Uchwała Nr XXVIII/209/2021 

Rady Gminy Tymbark 

z dnia 31 maja 2021r. 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 maja 2021r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Tymbark 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 5 w związku z art. 

400a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1461) Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje: 

§ 1. 

 

W uchwale Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 7 maja 2021r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark zmienia się 

załącznik, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały  

Nr XXVIII/209/2021  

Rady Gminy Tymbark  

z dnia 31 maja 2021r. 

 

 

 

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark 

§1. 1. W celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

udziela się dotacji celowej osobom fizycznym, których nieruchomości zabudowane są budynkiem 

mieszkalnym wyposażonym w zbiornik bezodpływowy lub budynkiem mieszkalnym w trakcie 

budowy, położonych na terenie Gminy Tymbark. 

2. 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. 

§ 2. Dofinansowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, które spełniają wymagania PN-

EN 12566-3 potwierdzające dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w   budownictwie  oraz  

których  przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę. 

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona jeżeli: 

 

1. budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się zgodnie z 

aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Tymbark, budowy 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej; 

2. podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z  przyczyn 

technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

3. są zapewnione środki na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

 

2. Do korzystania z dofinansowania nie są uprawnione osoby fizyczne których budynki 

mieszkalne położone są na terenie uzbrojonym w sieć  kanalizacji  sanitarnej, z   zastrzeżeniem  

ust.1. pkt. 2. oraz są planowane inwestycje budowy sieci kanalizacyjnej.  

3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu 

podlega wykonanie jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku. 

4. Inwestycja może być realizowana za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub 

współużytkowników wieczystych. 

5. W przypadku posiadania innego  niż własność tytułu prawnego  do władania nieruchomością, 



inwestycja może być realizowana za zgodą właściciela lub wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości.  

6. W przypadku nieruchomości objętej wspólnością majątku spadkowego inwestycja może być 

realizowana pod warunkiem posiadania zgody  wszystkich spadkobierców objętych 

prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub wskazanych 

w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia. 

§ 4. 1. Rada Gminy Tymbark w uchwale budżetowej w danym roku określi wysokość środków 

przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje 

przyznawane będą do wysokości środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Tymbark.  

2.   Dofinansowaniem objęte będą  tylko  instalacje,  których  budowę  rozpoczęto  po  ogłoszeniu  

naboru i zawarciu umowy, w przypadku gdy zostaną rozliczone do 30 listopada danego roku 

budżetowego. 

3. Beneficjent składa wniosek o udzielenie dotacji w terminie, w sposób i miejscu określonym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków publicznych. 

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do momentu wyczerpania środków 

budżetowych zarezerwowanych na ten cel.  

5. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji celowej. 

6. Realizacji zadania nastąpi po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach określnych 

w umowie.  

7. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy w 

sprawie udzielenia dotacji i przedłożenia prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji celowej. 

8. Dotacja z budżetu Gminy Tymbark na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków dla danej nieruchomości może zostać udzielona tylko jeden raz. 

9. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1. koszty sporządzenia dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń 

administracyjnych  przewidzianych przepisami prawa, 

2.  koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 

ścieków,  

3. koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, 

4. koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków poniesione przed dniem podpisania 

umowy w sprawie udzielenia dotacji,  



§ 5. 1. W odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub   

zarejestrowana jest jej siedziba, udzielenie dofinansowania stanowi pomoc de minimis, która 

udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z  24.12.2013, L352/1-L352/8).  

2. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym jej udzielenie następuje 

z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) Wspólnoty Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r. str. 9). 

3. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury udzielona 

będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L. 190 z 28.06.2014 r.). 

4. Beneficjent prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub 

rybołówstwa, ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie zobowiązany jest przedłożyć, zgodnie z art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708 z póź.zm.): 

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub  

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

2. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 

Nr 53 poz. 311, z późn.zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 

r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz.810). 

 

§ 6. Wysokość dofinansowania wynosi do 80%  poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz 

nie więcej 5 000 złotych. 

§ 7.1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek. 



2. Wzór wniosku o udzielnie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.  

3. Wnioski o przyznanie dotacji  przyjmowane są do wyczerpania środków zabezpieczonych w 

budżecie gminy na dany rok. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście 

w Urzędu Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy 

Tymbark 34-650 Tymbark 49. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę 

wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tymbark. 

5. Do wniosku należy załączyć: 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją,   

2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w 

którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia o 

wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie;  

3.  informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 

Nr 53 poz.311 z późn.zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w 

sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz.810). 

6. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia. 

Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. 

Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez Beneficjenta nowego wniosku 

po ogłoszeniu naboru przez Wójta Gminy Tymbark na drukach dołączonych do ogłoszenia. 

7. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.  

8. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji celowej 

określającej wysokość kwoty dotacji oraz zakres, warunki realizacji i dofinansowania inwestycji.  

9. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania 

w terminach, zakresie i zasadach w niej określonych. 

10. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy 

o udzielenie dotacji celowej i przedłożeniu prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji.  

 

§ 8. 1. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest: 

 

a) zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującymi prawami prawa,  



b) złożenie wniosku o rozliczenie dotacji celowej według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszych zasad. 

2. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć: 

1. kopię faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę (oryginały do wglądu) 

potwierdzające poniesione wydatki na zakup i montaż przydomowej oczyszczali wraz 

z potwierdzeniem zapłaty, 

2. kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem 

Wnioskodawcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ archiektoniczno – 

budowlany lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,  

3. protokół odbioru końcowego zadania,  

4. deklarację właściwości użytkowych zgodną z aktualną normą PN-EN 12566-3,  

 

3. Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie 

Urzędu Gminy Tymbark lub przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Tymbark. 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1  

do zasad udzielania dotacji celowej 

 

 

      Wójt Gminy Tymbark 

34-650 Tymbark 49 

 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY TYMBARK 

NA DOFINASNOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYMBARK 

 

1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację (Wnioskodawcy): 

Imię i nazwisko: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Adres zamieszkania: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

PESEL: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Telefon kontaktowy: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

 

2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 

 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Numer ewidencyjny działki ………………., miejscowość …………………………………… 

 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

 

3. Planowany termin zakończenia budowy przydomowy oczyszczalni ścieków: 

 

………………………………………………………………………………. 

 

7. Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, nr rachunku) na jaki ma zostać 

przekazana dotacja: 

 

………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 



 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO), 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tymbark jest Wójt 

Gminy Tymbark z siedzibą 34-650 Tymbark 49,  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@ tymbark.pl, telefonicznie 183325637 lub pisemnie na adres Administratora Danych, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania i rozliczenia dotacji na zadania na 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark,  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

6. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

nie będą podlegać profilowaniu. 

 

8. Oświadczam że: 

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią Uchwały Rady Gminy Tymbark Nr XXVIII/209/2021 

z dn. 31 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Tymbark Nr XXVII//204/2021 

z dn. 7 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Tymbark, 

1. Na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku posiadam zgodę: 

a)  właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości*, 

b) współużytkowników wieczystych*, 

c) spadkobierców  wymienionych w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia 

spadku lub wskazanych w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia,* 

2. Nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w budynku, do którego będzie podłączona 

oczyszczalnia ścieków, 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami 

producenta oraz zlikwiduję istniejący zbiornik bezodpływowy na  nieczystości płynne. 

 

 

……………………………………     ………………………...……. 

 (miejscowość, data)                                                                    (czytelny podpis  Wnioskodawcy) 

 

mailto:iod@gmina.tymbark.pl


 
 

 

Załączniki:  

 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją,   

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, a także wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia 

o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie. 

3. Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 

Nr 53, poz.311) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz.810).  

 

 

 
 

 

 niepotrzebne skreślić  

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, warunkiem rozpatrzenia wniosku o 

dotację jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 zadnia  18grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.), a także w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). 

2) przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 lub art. 37 ust. 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2020 r., poz. 708 z późn. zm.) lub  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 

311 lub  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2  

do zasad udzielania dotacji celowej 

 

 

……………………… dnia…………………..r. 

 

………………………………………….. 

( imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

 ( adres zamieszkania) 

 

 

 

WNIOSEK  

 

o rozliczenie  dotacji celowej na  dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Tymbark 

 

 

Ja, niżej podpisana/y zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na 

działce nr ……………………………. w miejscowości ………………………………………….. . 

Oświadczam, iż przydomowa oczyszczalnia ścieków została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.  

W związku z powyższym proszę o wypłacenie mi dotacji zgodnie z umową dotacji nr 

………………………………………. z dnia ……………………………. w kwocie 

…………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………..…….) 

 

 

 

………………………………… 

podpis Wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Kopie faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę (oryginały do wglądu) 

potwierdzające poniesione wydatki na zakup i montaż przydomowej oczyszczali wraz 

z potwierdzeniem zapłaty.  

2. Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oświadczenie Wnioskodawcy 

o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ archiektoniczno – budowlany lub kopia 

prawomocnego pozwolenia na budowę,  

3. protokół odbioru końcowego zadania, 

4. deklarację właściwości użytkowych zgodną z aktualną normą PN -EN 12566 – 3 
 


