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UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WYMAGANE DOKUMENTY




Wniosek NGK-21-01 o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Druk do pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej
www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie wniosku na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie.
Wnioski należy składać do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem, że w roku 2018 termin składania
wniosków zostaje wydłużony do 30 czerwca.

Do wniosku należy załączyć:
 pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Wrzesińskiego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków powyżej 7,5 m3 na dobę, lub
 kopię
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;
 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, pisemnej
zgody wszystkich właścicieli terenu na zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej
nieruchomości,
 oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu/ budynku – NGK-21-02 - druk do
pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej
www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie oświadczenia na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie.
 podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie otrzymał 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 – NGK-21-03 - druk do
pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej
www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie oświadczenia na innym druku niż wymieniony lub napisanego
odręcznie.
b) informacji niezbędnej 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.),
 podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
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wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie otrzymał 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 - NGK-21-03 - druk do
pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej
www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie oświadczenia na innym druku niż wymieniony lub napisanego
odręcznie.
b) pozostałych informacji niezbędnych 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)
a)

__________________________________________________________________________________

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla

Złożenie dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, parter- sekretariat,
Tel. (61) 43-86-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl
lub Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5
Godziny obsługi klientów:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10- poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00;
Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5- poniedziałek-piątek 07:00 do 15:00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 15 grudnia

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pobierz i wypełnij wniosek.
Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki.
Złóż wniosek w Referacie Gospodarki Komunalnej lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Poczekaj na informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania.
Podpisz umowę.
Do 31 października zgłoś eksploatację wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór
zgłoszenia NGK-21-04 – druk do pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej
www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie oświadczenia na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie.
Poczekaj na wypłatę środków.

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak
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DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
- Anita Pietrzak-Gawarecka, tel. (61) 4373-191, e-mail: a.pietrzak-gawarecka@gminanekla.pl
- Arkadiusz Pawlak, tel. (61) 43-73-190, e-mail: a.pawlak@gminanekla.pl

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała nr XXXVI/284/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nekla na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 23.04.2018 r. poz. 3624).

1/2018-05-04 Opracowała: Anita Pietrzak-Gawarecka, podinspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
NGK-21 / Strona 3 z 3

