
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2021 
WÓJTA GMINY PRZYRÓW 

z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-

2023” na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz 
Uchwały Rady Gminy nr VIII/53/2019 z dn. 24.10.2019r. w sprawie przyjęcia 
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na 
lata 2019-2023” Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Regulamin realizacji Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 
2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Przyrów 
 
 

mgr inż. Robert Nowak 
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Regulamin realizacji „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”  

na rok 2021 

 

§ 1.  

Definicje 

1. Program – „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023”, przyjęty uchwałą nr VIII/53/2019 Rady Gminy Przyrów 

z dn. 24.10.2019r. 

2. Gmina – Gmina Przyrów. 

3. Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 

dzierżawcą, najemcą lub posiadająca inny tytuł prawny do nieruchomości 

zlokalizowanej na terenie Gminy Przyrów, która złożyła wniosek i została 

zakwalifikowana do udziału w Programie.  

4. Inwestor – Wnioskodawca zakwalifikowany na Listę Podstawową do realizacji  

w danym roku, który potwierdził gotowość realizacji przedsięwzięcia. 

5. WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                  

w Katowicach. 

6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń oczyszczających ścieki 

bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub 

wód powierzchniowych. 

7. Budynek  - zgodnie z art. 3 pkt. 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) przez budynek mieszkalny jednorodzinny 

należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54  

i kolejnymi w/w ustawy, będący własnością osoby fizycznej. 

8. Lista Podstawowa – lista wnioskodawców po pozytywnej kwalifikacji, 

mieszczących się w limitach określonych na dany rok realizacji. 

9. Lista Rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych 

wnioskodawców. 

10. Umowa – umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu, 

zawarta między Gminą a Inwestorem. 

 

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.31.2021
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 6 maja 2021 r.
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§ 2.  

Zasady ogólne 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu dofinansowane będą wyłącznie zadania 

realizowane w ramach Programu. 

2. Program na lata 2019-2023 zakłada, że środki na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina będzie pozyskiwać z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł. 

3. Spłata zaciąganej corocznie pożyczki oraz należnych odsetek będzie realizowana  

z budżetu Gminy. 

4. Program uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na obszarze Gminy Przyrów                            

i skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców następujących sołectw:  

Kopaniny, Wola Mokrzeska, Bolesławów, Sieraków, zgodnie z zapisami „Programu 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”. 

5. Otrzymanie dotacji będzie możliwe pod warunkiem, że wybudowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwiania 

nieczystości płynnych dla budynku/budynków do niej podłączonego/ych,  

a dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków 

będą zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu. 

6. Do skorzystania z dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych 

oddanych do użytkowania na dzień złożenia wniosku o włączenie do Programu  

z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 2 ust. 9, 10 Programu, którzy wybudują 

przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę  

i podłączą do niej wskazane we wniosku budynki. Uzyskanie dofinansowania na 

budynek możliwe jest tylko jeden raz. 

7. Dofinansowanie dotyczy jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków  

z reaktorem biologicznym. Systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ 

rozsączający nie będą dotowane. 

8. Wnioski o przystąpienie do Programu powinny być złożone w terminie określonym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje 

kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są po wcześniejszym ogłoszeniu 

informacji o naborze wniosków. 

9. Program będzie realizowany w przypadku złożenia przez zainteresowanych 

mieszkańców, w w/w terminie, co najmniej 20% ustalonej na dany rok ilości 

wniosków. 

10. Wnioski pozytywnie zweryfikowane zostaną wpisane na Listę Podstawową. 

11. Nieruchomości niezakwalifikowane do Programu oraz zgłoszone po uruchomieniu 

realizacji poszczególnych etapów znajdą się na Liście Rezerwowej i będą 

automatycznie kwalifikowane  w przypadku wolnych miejsc na Liście Podstawowej. 

12. Wnioskodawcy zakwalifikowani na Listę Rezerwową, którzy nie zostaną 

zakwalifikowani do dofinansowania w 2021r. będą w pierwszej kolejności wpisani na 

Listę Podstawową na rok 2022. 

13. Wnioskodawcy zakwalifikowani na Listę Podstawową, którzy w odpowiedzi na pismo 

z Urzędu Gminy o umieszczeniu ich na Liście Podstawowej nie potwierdzą gotowości 

realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021 i będą 

wnioskowali o przesunięcie terminu realizacji zadania w ich wniosku, umieszczani 

są w bazie wniosków na rok kolejny i podlegają ponownej kwalifikacji na Listę 

Podstawową na zasadach ogólnych. 
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14.  Wnioskodawcy, którzy nie odpowiedzą w wyznaczonym terminie na pismo  

w sprawie gotowości do realizacji zadania zostaną wykreśleni z Programu. 

15. Łączną kwotę wypłaconych w danym roku dotacji określa uchwała budżetowa Rady 

Gminy  w Przyrowie. 

§ 3.  

Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku. 

2. Przystępując do Programu Wnioskodawca oświadcza, że: 

a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości objętej/tych 

wnioskiem, zlokalizowanej/ych w granicach Gminy. W przypadku, gdy Inwestor nie 

jest jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pisemnej 

zgody właściciela/właścicieli lub współwłaściciela/współwłaścicieli na przystąpienie 

do Programu i wyrażeniu zgody na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie na 

przedmiotowej nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków i upoważnieniu 

Inwestora do zawarcia umowy o dotację z Gminę Przyrów i wyrażeniu zgody na 

wypłacenie przyznanego dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

b) budynek, który zamierza podłączyć do przydomowej oczyszczalni ścieków został 

oddany do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, 

c) zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień, 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji 

„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 

2019-2023”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 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, 

e) wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku braku 

możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW i innych źródeł finansowania w roku 

planowanej budowy, 

f) w przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania 

lub eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta i warunkami eksploatacji, 

Inwestor zwróci dotację. 

3. Wnioskodawca po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i weryfikacji 

wniosku zostaje pisemnie poinformowany o umieszczeniu na Liście Podstawowej  

i jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w piśmie do przesłania do Urzędu Gminy 

w Przyrowie oświadczenia o gotowości do realizacji zadania w 2021r. lub do odesłania 

wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania w złożonym wniosku na rok 2022 

pod rygorem skreślenia z Programu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

regulaminu). 

4. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację 

niezbędną do realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 

5. Po podpisaniu umowy Inwestor samodzielnie wybierze instalatora – dostawcę 

przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczy do Urzędu Gminy Przyrów: 

a) kosztorys wykonania zadania i kopię umowy Inwestor – Wykonawca, 

b) oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie wkładu własnego, 
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c) oświadczenie o numerze posiadanego konta bankowego, 

d) informację o sposobie odprowadzenia oczyszczonych ścieków z przydomowej 

oczyszczalni ścieków (oświadczenia b), c), d) stanowią załącznik nr 6 do 

Regulaminu). 

6. Wykonawca powinien na żądanie Inwestora przedłożyć mu dokumenty 

potwierdzające jego wiarygodność (wzór deklaracji Wykonawcy stanowi załącznik nr 

8 do Regulaminu). 

7. W trakcie realizacji zadania i przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania Inwestor 

zapewni wstęp na nieruchomości objęte umową, osobom sprawującym nadzór nad 

realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy i WFOŚiGW, celem 

przeprowadzenia kontroli. 

8. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie do 30 września 2021r.  

9. Inwestor w w/w terminie będzie zobowiązany do przedłożenia: 

a) oryginału faktury potwierdzającej wykonanie inwestycji obejmującej koszt zakupu  

i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub dwóch odrębnych faktur, 

b) kserokopii protokołu odbioru końcowego wraz z oryginałami oświadczeń podpisanych 

przez siebie i instalatora (wzór protokołu odbioru i oświadczeń stanowi załącznik nr 

4 do Regulaminu), 

c) kserokopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wymaganych 

przepisami Prawa Budowlanego, 

d) kserokopii pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane) lub badanie poziomu 

występowania wód gruntowych, 

e) kserokopii certyfikatu CE lub Deklaracji właściwości użytkowych przydomowej 

oczyszczalni ścieków potwierdzający zgodność z normą PN-EN 12566-

3:2005+A2:2013 lub nowszą wraz z oryginałem oświadczenia, że zamontowana 

przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu) wraz z kserokopią raportu 

z badań wyrobu wystawionego przez laboratorium notyfikowane przez Komisję 

Europejską, potwierdzającego informacje przedstawione w deklaracjach właściwości 

użytkowych, 

f) zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami 

Prawa Ochrony Środowiska. 

W/w dokumenty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy z oryginałami dokumentów do 

wglądu. 

10. W terminie 2 miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli realizacji wykonania 

przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonać badania ścieków oczyszczonych, 

a kserokopię wyników należy dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Gminy w Przyrowie. 

11. Inwestor zobowiązany jest przynajmniej raz w roku, przez okres 5 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym wykonał inwestycję, do dokonywania badań 

jakości ścieków odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków w celu 

udokumentowania prawidłowego działania oczyszczalni. Wyniki badań ścieków 

oczyszczonych muszą spełniać wymagania wynikające z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. z 2019r. poz.1311). Wyniki badań należy przedłożyć w Urzędzie Gminy  
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w Przyrowie w terminie do 30 września danego roku. 

12. Inwestor zobowiązany jest raz w roku, przez okres 5 lat licząc od roku następującego 

po roku, w którym wykonał inwestycję, do dokonywania rocznej kontroli poprawności 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w celu udokumentowania 

prawidłowego działania oczyszczalni. Okresowa „roczna”  kontroli stanu 

technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska wynika z art. 62 

ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1333 z późn. zm.).  Protokoły z rocznej kontroli poprawności eksploatacji 

oczyszczalni ścieków (spełniający wymagania określone w art. 62a ustawy Prawo 

budowlane) należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Przyrowie w terminie do 30 

września danego roku 

13. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania 

Umowy. 

14. Inwestor może przenieść uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie na 

następcę prawnego w przypadku zawarcia umowy darowizny na rzecz osób bliskich 

nieruchomości, na której ma być realizowany Program. 

15. W przypadku zbycia budynku w okresie 5 lat od daty zakończenia zadania 

zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących uczestnictwa w Programie 

przechodzą na kolejnych właścicieli budynków, a Dotowany zobowiązany jest 

uzyskać na piśmie i przedstawić Dotującemu stosowne zobowiązanie nabywcy 

nieruchomości. 

§ 4.  

Warunki dofinansowania 

1. Ustala się w roku 2021 koszt kwalifikowany inwestycji w wysokości 11 000zł, 

obejmujący koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, przy czym 

oczyszczalnia musi posiadać oznakowanie znakiem CE. 

2. Przyjmuje się, że wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego 

budynku mieszkalnego będzie wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie 

więcej niż 9900 zł. 

3. Ilość dofinansowanych inwestycji w 2021 roku – do 50 szt. 

4. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych 

do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 

90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9900 zł. 

5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości uzyskanych przez Gminę 

środków z WFOŚiGW i innych źródeł finansowania oraz może ulec zmianie  

w zależności od zasobów pozyskanych przez Gminę. 

6. Dofinansowaniu nie podlegają (nie są kosztami kwalifikowanymi): 

a) koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków, 

b) koszty sporządzenia dokumentacji (projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, 

pozwolenie wodnoprawne, opinia Sanepidu itp.), 

c) koszty piasku i żwiru. 

7. Umowa o udzielenie dotacji zostanie zawarta z Inwestorem z Listy Podstawowej po 

uzyskaniu przez Gminę potwierdzenia o przyznaniu przez WFOŚiGW środków 

finansowych na realizację Programu bądź pozyskania dofinansowania z innych 

źródeł. 
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8. Podstawą wypłaty dotacji będzie Protokół przyznania dofinansowania 

zaakceptowany przez Wójta Gminy Przyrów po przeprowadzeniu na posesji 

Inwestora kontroli wykonania zadania przez pracownika merytorycznego Urzędu 

Gminy Przyrów (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu). 

9. Przydomowa oczyszczalnia musi być trwale oznakowana symbolem CE. 

10. Rozliczenie zadania nastąpi po uregulowaniu przez Inwestora należności 

wynikających z dostarczonej przez Inwestora i zaakceptowanej przez pracownika 

merytorycznego Urzędu Gminy faktury/faktur za dostawę i montaż przydomowej 

oczyszczalni ścieków.  

§ 5.  

Wyłączenie Inwestora z Programu 

1. Inwestor związany jest warunkami Programu i Regulaminu w okresie od złożenia 

wniosku do upływu 5-ciu lat od daty zakończenia zadania. 

2. Wyłączenie Inwestora może nastąpić: 

a) na wniosek Inwestora złożony w Urzędzie Gminy Przyrów, przed złożeniem przez 

Gminę wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW bądź złożenie wniosku o dofinansowanie  

z innych źródeł, 

b) na skutek odstąpienia Inwestora od podpisania Umowy, 

c) nie dopełnienia warunków Umowy. 

§ 6.  

Zasady zwrotu dofinansowania 

1. Do kompetencji Wójta Gminy Przyrów należy prawo do kontrolowania prawidłowości 

użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie 5 lat od daty zakończenia 

zadania. 

2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 

a) braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnej z warunkami eksploatacji 

oraz zaleceniami producenta – 100%, 

b) uniemożliwienia wykonania kontroli przydomowej oczyszczalni ścieków osobie 

upoważnionej do kontroli – 100%, 

c) nie przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentów potwierdzających 

prawidłową eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków - 20%. 

3. Wójt Gminy Przyrów może wystąpić o zwrot dofinansowania (50%) w przypadku 

uchylania się przez Inwestora z obowiązku przesłania do Urzędu Gminy wyników 

badań ścieków oczyszczonych w terminie, o którym mowa we wcześniejszych 

punktach Regulaminu  i w okresie następnych 5 lat. 

4. Zwrotu części bądź całości udzielonej dotacji należy dokonać w terminie 45 dni od 

podpisania protokołu kontroli. 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Inwestora związane z realizacją zadania inwestycyjnego zawiera 

umowa o dofinansowanie przygotowana przez Wójta Gminy Przyrów. 

§ 8.  

Załączniki 

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 
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a) wzór wniosku o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” – załącznik nr 1, 

b) wzór oświadczenia właściciela/współwłaściciela – załącznik nr 2, 

c) wzór oświadczenia o gotowości do realizacji zadania w roku 2021 lub wniosek                               

o przesunięcie terminu realizacji zadania na inny rok – załącznik nr 3, 

d) wzór protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania 

zrealizowanego w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Przyrów – załącznik nr 4, 

e) wzór oświadczenia zgodności – załącznik nr 5, 

f) wzór oświadczeń o posiadanym koncie bankowym, o posiadaniu środków na pokrycie 

wkładu własnego i sposobie odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni 

ścieków – załącznik nr 6, 

g) wzór protokołu przyznania/odmowy udzielenia dotacji – załącznik nr 7, 

h) wzór deklaracji Wykonawcy potwierdzający jego wiarygodność – załącznik nr 8. 
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Załącznik nr 1 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

Imię:  

 

Nazwisko: 

 

Adres: 

 

Nr telefonu: 

    

 

 

 

     Urząd Gminy  Przyrów 

     ul. Częstochowska 7 

    42-248 Przyrów 

WNIOSEK 

o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                      

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” 

z dnia …………………. 

 

Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”. 

Planuję budowę przydomowej oczyszczalni ścieków typu biologicznego. 

Świadectwo zgodności w załączeniu/dostarczę* przed podpisaniem umowy dla budynku 

mieszkalnego położonego w …………………………………………………………………….., przy ul. 

………………………………………………………………………………………………………………… . Inwestycję 

planuję przeprowadzić w roku 2021, na działce nr …………………………….., obręb 

………………………………………………………………., będącej w moim posiadaniu jako właściciela/ 

współwłaściciela/najemcy/ dzierżawcy*. 

Prowadzę/ nie prowadzę* starań o pozyskanie innych środków publicznych na w/w 

zadanie.  

Do oczyszczalni dodatkowo zostanie(ą) przyłączony(e): budynek(ki) mieszkalne(y) 

zlokalizowany(e) przy ul.  …………………………………….. nr …………………………………, działka(i) 

nr .……………………………..*. 

Inne istotne informacje: 

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

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

…………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się i akceptuję treść „Regulaminu realizacji Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”. 

2. Budynek, który zamierzam podłączyć do przydomowej oczyszczalni ścieków został 
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oddany do użytkowania zgodnie z Prawem Budowlanym. 

3. W przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania 

zwrócę dotację. 

4. Wyrażam zgodę na przesunięcie, w uzgodnieniu ze mną, terminu realizacji zadania 

w przypadku niezakwalifikowania na Listę Podstawową lub braku możliwości 

pozyskania środków z WFOŚiGW w Katowicach lub innych źródeł finansowania  

w roku planowanej budowy. 

5. Posiadam tytuł prawny do rozporządzenia nieruchomością, na której zostanie 

zlokalizowana oczyszczalnia. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych we Wniosku 

o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023” przez Gminę Przyrów, z siedzibą w Przyrowie przy ul. 

Częstochowskiej 7, w celu realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w Gminie Przyrów. 

…………………………………………… 
                                                                                                             podpis Wnioskodawcy   

 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta Gminy 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl  

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

− udziału w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów 

na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. e (tj. wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi) 

− w pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 

przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy 

- dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji 

obowiązku lub usługi  

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3C916E9-A474-4EEA-AAFA-56EE2D159055. Podpisany Strona 9



    
 

dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu 

określonego w pkt.3. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu 

niż pierwotny cel przetwarzania 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

− podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  

− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach)  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych  

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych  

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie stosuje profilowania. 
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Załącznik nr 2 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

Przyrów, dnia …………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, ……………………………………………………………………………………zamieszkały(a)  

w …………………………….. przy ul………………………….. gmina …………………………legitymujący(a) 

się dowodem osobistym serii ……………. nr ……………………………., oświadczam, że jestem 

właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości zlokalizowanej w ………………………….. 

przy ul. …………………………….., działka nr …………………………… i wyrażam zgodę na 

posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie na przedmiotowej nieruchomości 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie upoważniam do zawarcia umowy o 

dotację z Gminą Przyrów i wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania 

na budowę w/w oczyszczalni Inwestorowi tj. Pani/Panu 

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

 

…………………………………………………….. 
                                                                           podpis właściciela/współwłaściciela* 

 
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych we Wniosku 

o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023” przez Gminę Przyrów, z siedzibą w Przyrowie przy ul. 

Częstochowskiej 7, w celu realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w Gminie Przyrów. 

 

…………………………………………………….. 
                                                                           podpis właściciela/współwłaściciela* 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta Gminy 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl  

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  
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− udziału w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów 

na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. e (tj. wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi) 

− w pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 

przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 
podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy 

- dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji 
obowiązku lub usługi  

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane 
dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 
. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu 

określonego w pkt.3. 
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu 

niż pierwotny cel przetwarzania 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
− podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  
− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach)  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych  
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  
11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych  
12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie stosuje profilowania. 
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Załącznik nr 3 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

……………………………………….               CZĘŚĆ A 

Imię i nazwisko 

……………………………………… 

……………………………………… 

Adres 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem w sprawie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” 

1. potwierdzam gotowość realizacji zadania w 2021r. 

2. posiadam środki finansowe na pokrycie wkładu własnego  

3. będę użytkował przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z instrukcją obsługi co 

najmniej przez okres 5 lat od dnia przekazania jej do eksploatacji. 

 

…………………………………………… 

                                                                                             data i podpis 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ CZĘŚĆ FORMULARZA – A LUB B I ODESŁAĆ                  

W  TERMINIE 7 DNI DO URZĘDU GMINY W PRZYROWIE 

 

……………………………………….               CZĘŚĆ B 

Imię i nazwisko 

……………………………………… 

……………………………………… 

Adres 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem w sprawie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” 

Nie potwierdzam gotowości realizacji zadania w 2022r. 

 Jednocześnie proszę o przesunięcie daty realizacji zadania w moim wniosku na 

rok 2022 w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023”. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                  data i podpis 
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Załącznik nr 4 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

………………….., dnia……………. 
 

PROTOKÓŁ 

odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania  zrealizowanego w 

ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023” 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr ……………………………………, zawarta w dniu ……………………………………. . 

 

▪ Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

− dokonano instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków firmy ……………………………… 

typu ……………………………………………………………………….,  

− dokonano uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków. 

− przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

▪ Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe                             

i gwarancyjne zabudowanych urządzeń. 

 

Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że wykonane prace 

wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową. 

 

 

 

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

      podpis Inwestora                              podpis Instalatora 

 

Data odbioru:  

                      

Dane dotyczące Inwestora 

Imię i nazwisko właściciela budynku: 

 

Adres: 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa firmy: 

 

Adres: 

Adres punktu serwisowego: 

 

Tel.  
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OŚWIADCZENIE INSTALATORA 

Oświadczam, że po wykonaniu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, 

urządzenie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków będzie zlikwidowane lub 

trwale odłączone (po dokładnym oczyszczeniu) od istniejącej instalacji sanitarnej, 

stosowanie do obowiązujących przepisów niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

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

      podpis Inwestora                              podpis Instalatora 

                        

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 

 Oświadczam, że będę użytkował przydomową oczyszczalnię ścieków (m.in. 

stosował bioaktywatory, czyścił filtry, wywoził osady ściekowe itp.) zgodnie  

z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta, przez okres co najmniej 5 

lat od dnia przekazania jej do eksploatacji. 

 Zobowiązuję się do wykonywania badań potwierdzających poprawność działania 

i sprawność przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz.1311) 

− przy ściekach wprowadzanych do ziemi w granicach działki należącej do Inwestora – 
minimum raz w roku – badania zawiesiny ogólnej i BZT5 dla ścieków odpływających 

z przydomowej oczyszczalni ścieków, 
− w pozostałych przypadkach – minimum raz w roku badania zawiesiny ogólnej, BZT5, 

ChZT, azot ogólny i fosfor ogólny dla ścieków odpływających z przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zgodnie z posiadanymi zezwoleniami dotyczącymi 
odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków (w tym pozwolenia 

wodnoprawne).  
Zobowiązuję się do dokonywania corocznej kontroli poprawności eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków w celu udokumentowania prawidłowego działania 

oczyszczalni. Okresowa „roczna”  kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń 

służących ochronie środowiska będzie prowadzona zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1b 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333  

z późn. zm.).   

Wyniki badań potwierdzających poprawność działania i sprawność przydomowej 

oczyszczalni ścieków oraz protokoły z rocznej kontroli poprawności eksploatacji 

oczyszczalni ścieków (spełniające wymagania określone w art. 62a ustawy Prawo 

budowlane) będą przedkładane do Urzędu Gminy w Przyrowie w terminie do 30 

września danego roku. 

 

………………………………….                

                                   podpis Inwestora                                      
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Załącznik nr 5 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

………………….., dnia……………. 

 

 

Imię:  

 

Nazwisko: 

 

Adres: 

 

 

Nr telefonu: 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków, którą zainstalowałem/-am                    

w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach, posiada deklarację zgodności CE/Deklarację 

właściwości użytkowych zgodną z normą zharmonizowaną PN – EN 12566 – 

3:2005+A2:2013 lub nowszą. 

 

………………………………….                

                           podpis Inwestora                                      
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Załącznik nr 6 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

………………….., dnia……………. 

Imię:  

 

Nazwisko: 

 

Adres: 

 

 

Nr telefonu: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że posiadam rachunek bankowy o numerze: 

 

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

w banku: 

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

 

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

                              data i podpis                                      

 

 

 

 Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego                           

w kosztach budowy przydomowej oczyszczani ścieków. 

 

 

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

                             data i podpis                                      

 

 

Oświadczam, że ścieki oczyszczone odprowadzone z zamontowanej oczyszczalni 

(właściwe zakreślić): 

 

       zostaną rozprowadzone na terenie własnym  

       (dostarczę kserokopię badania  przenikalności gruntu) 

 

       zostaną odprowadzone na teren obcy – np. rów melioracyjny 

       (dostarczę kserokopię pozwolenia wodnoprawego) 

 

 

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

                                                                                                data i podpis                                      
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Id: E3C916E9-A474-4EEA-AAFA-56EE2D159055. Podpisany Strona 17



    
 

 

Załącznik nr 7 
do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

PROTOKÓŁ 

przyznania/odmowy udzielenia* dotacji 

Pan(i) ……………………………………………. zam. w …………………………………………………………… 

przy ul. …………………………………………… złożył(a) w dniu …………………………………………… 

wniosek o włączenie do „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” zarejestrowany pod numerem 

kanc. ……………………………… zakwalifikowany do realizacji na rok ………. . 

W dniu ………………………… do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty: 

1) kserokopia(e) faktur(y) nr ………………………………………………………………………………………….z 

dnia ………………………………………wystawiona(e)przez ……………………………………………………

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

2) kserokopia protokołu odbioru końcowego podpisanego przez inwestora i instalatora, 

3) kserokopia zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę, 

4) kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane), 

5) zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami 

Prawa Ochrony Środowiska (art. 152), 

6) kserokopia certyfikatu CE/Deklaracji właściwości użytkowych zgodne z normą 

zharmonizowaną PN-EN 12566 – 3:2005+A2:2013 lub nowszą wraz  

z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia 

deklarację zgodności z  w/w certyfikatem. 

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedłożonych dokumentów, w oparciu  

o protokół odbioru z dnia ……………….………………. oraz kontroli przeprowadzonej  

w dniu ………………………………………………………. na nieruchomości /ach zlokalizowanej/ych  

w miejscowości ……………………………… przy ul. …………………………………………………………… nr 

działki/ek ……………………………………………………………………………………. stwierdza się, że 

Pan/Pani ………………………………………………………………….. spełnia wymogi określone/ nie 

spełnia wymogów określonych* w Regulaminie realizacji Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 

2021, przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr ……………………………………  

z dnia ……………………………………………. . 

 

Wnioskuje się o przyznanie/odmowę* udzielenia dotacji wysokości ……………………. zł 

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

 

 

………………………………………………………                

  podpis pracownika merytorycznego                            

         

………………………………….                

                            akceptacja Wójta                                      
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Załącznik nr 8 

do „Regulaminu realizacji  Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” w roku 2021 

 

 

DEKLARACJA 

Wykonawcy montującego przydomową oczyszczalnię  ścieków w ramach 

realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Przyrów na lata 2019-2023” 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający zdolność do występowania w obrocie prawnym: 

KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP 

2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu 

Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) 

3. Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę montażu przydomowej oczyszczalni 

ścieków w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami 

4. Autoryzacja dostawcy/producenta przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie 

zamontowana u Inwestora w ramach programu wraz z oświadczeniem producenta  

o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia 

5. Oświadczenia o: 

− posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru rachunku, 

− akceptacji warunków określonych w Regulaminie, 

− dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości 

wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego  

i rozliczenia finansowego, 

− udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy, 

− przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu 

zgłoszenia,  

6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 

50.000 PL 

 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

  

    …….………………………………….                
                           data, pieczęć i podpis osoby           

                                                                                                 reprezentującej firmę                                       

Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

 

Telefon: 

NIP: REGON: 

e-mail:  
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