
DEKLARACJA 
UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU DOTYCZĄCYM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PPRZYSTAJŃ 
Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń. 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie ankiety. 

I. Dane podstawowe. 

Imię:  PESEL:  

Nazwisko:  Adres:  

Telefon  e-mail:  

Tytuł prawny do 
budynku* 

własność/współwłasność/ najem /inne (jakie) obręb          
nr działki: 

 

Ilość osób 
mieszkających  
w gospodarstwie  

 
w tym 
dzieci: 

 

*niepotrzebne skreślić 
II. Dane techniczne i ilościowe w zakresie obiektów indywidualnych 

a) W odniesieniu do wody pitnej informuję, że budynek którym rozporządzam: 
 posiada własne ujęcie wody, 
 jest podłączony do wodociągu, 
 jest podłączony do wodociągu oraz posiada własne ujecie wody. 

b) Udzielam następujących informacji dodatkowych związanych z gospodarką wodną i ściekową dotycząca 
budynku mieszkalnego  którym rozporządzam: 
 całkowita powierzchnia działki, na której znajduje się budynek mieszkalny wynosi ……...…. m2, natomiast 

powierzchnia zabudowy wynosi …………………… m2; 
 w pobliżu obiektu przebiega ciek, rów, inne urządzenie wodne: [TAK / NIE]*  

- jeśli tak, proszę podać rodzaj urządzenia ………………………………. 
 łączne, roczne zużycie wody pitnej w roku 2015 wynosiło ………….. m3; 
 szacunkowe łączne zużycie w ciągu miesiąca wody z ujęć własnych wynosiło …………. m3. 

III. Deklaracje 

a) Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym wykonania przydomowych 
oczyszczalni ścieków, tj. zakupie i montażu urządzeń technologicznych składających się na system 
przydomowego oczyszczania ścieków przy budynku mieszkalnym. 

b) Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt a) zostanie wdrożone tylko w sytuacji uzyskania 
przez Gminę Przystajń zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację jego celów. 

c) W przypadku uzyskania przez Gminę Przystajń zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację 
przedsięwzięcia i rozpoczęcia jego wdrażania, wyrażam wolę pokrycia ze środków finansowych będących                    
w mojej dyspozycji kosztów  wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w części wynikającej z różnicy 
poniesionych kosztów oraz uzyskanego dofinansowania. 

d) Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia regulować będzie 
stosowna umowa cywilno-prawna, która zostanie zawarta po uzyskaniu przez Gminę Przystajń dofinansowania. 

e) Jestem świadomy obowiązku utrzymania przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia całego przedsięwzięcia 
majątku powstałego w wyniku jego realizacji w stanie umożliwiającym realizację celów, dla których był 
wytworzony. W szczególności zobowiązuję się do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych np. energii 
elektrycznej, wywozu osadów, itp. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą                        
o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz.833 z dnia 29.08.1997r. ). Zostałem poinformowany,                        
że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania.”. 

 
 
 

........................................................................... 
                                                                                                                                  Data i podpis składającego deklarację 
 


