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Inwestor        Nekla, dnia ………………………….... 

(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy) 
 

 

………………………………...................... 

 

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

 

………………………………...................... 

 

Adres do korespondencji 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy: …………………… 

 

PESEL/lub NIP……. ............................................... 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie ….......................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Urząd Miasta i Gminy Nekla 

ul. Dworcowa 10 

62-330 Nekla 

WNIOSEK 

 
Proszę o dofinansowanie kosztów poniesionych przeze mnie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 

Określam: 

1) przewidywaną datę rozpoczęcia ................................................. oraz przewidywaną  datę 

zakończenia inwestycji i oddania instalacji do użytku ………………………………………………… 

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

2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana 

przydomowa oczyszczalnia ścieków 

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( własność, współwłasność, umowa 

najmu, dzierżawy) ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

4) określenie obiektu  budowlanego, do którego będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5) krótki opis przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przepustowość, ilość osób obsługiwanych przez 

oczyszczalnię, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni) ….................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

DATA I GODZINA WPŁYWU 
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…..............................................................................................................................................................  

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

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

6) szacowany koszt przedsięwzięcia……………………………………………………………………… 

7) informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego …………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

     W przypadku gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest budowana na nieruchomości, na której nie był 

wcześniej wybudowany zbiornik bezodpływowy proszę wpisać „ BRAK”. 

  

  

                                                                                             ……………………………………………. 
                                                                                                                                                podpis wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że:  

 

1. zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Nekla ze środków budżetu gminy Nekla;  

2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3. wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Urzędu Miasta 

i Gminy Nekla w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

4. posiadam tytuł prawny do lokalu/ nieruchomości, gdzie planowana jest inwestycja.  

 

 

…………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji i korespondencji dotyczących funkcjonowania 

Miasta i Gminy Nekla za pośrednictwem: 

 

NR TELEFONU:  …………………………………………………………… 

ADRESU E-MAIL:  ………………………………………………………………………………………… 

oraz zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający siedzibę 

w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel.: 61 43-86-011, adres e-mail: nekla@gminanekla.pl. a 

szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowej www.nekla.eu w zakładce Gmina. 
 
* - niepotrzebne skreślić 

…………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

 

 dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 7,5 m3 na dobę - pozwolenie na budowę wydane przez Starostę 

Wrzesińskiego; 

  dla oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3 na dobę - kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo 

Powiatowe we Wrześni o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy 

przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę;  

mailto:nekla@gminanekla.pl
http://www.nekla.eu/
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 dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę - pozwolenie wodno-prawne wydane przez  

Starostę Wrzesińskiego; 

 w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia - pisemna zgoda 

wszystkich właścicieli terenu na zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej nieruchomości; 

 oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu/ budynku; 

 

 dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ubiegającego się o pomoc de minimis: 

 zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymane w roku, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o 

wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został w rozporządzeniu                   

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

 

 dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:  

 zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymane w roku, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o 

wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został 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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

 


