Skierniewice, dnia ……………………. 2019r.

PROSIMY O CZYTELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU

WNIOSEK
dla osób fizycznych o przystąpienie do projektu pn.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Skierniewice” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Dane właściciela nieruchomości, na której zrealizowana zostanie
przydomowa oczyszczalnia ścieków:
Imię i nazwisko........................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................
Telefon/mail ...........................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego...........................................................................
wydanego przez.......................................................................................................
Nr PESEL ...............................................................................................................
II. Dane współwłaściciela nieruchomości, na której zrealizowana zostanie
przydomowa oczyszczalnia ścieków:
Imię i nazwisko…....................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................
Telefon/mail ...........................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego...........................................................................
wydanego przez.......................................................................................................
Nr PESEL.....................................................................................….......................

2

III. Dane formalno - prawne inwestycji
1. Adres nieruchomości, na której zaprojektowana i wybudowana zostanie
przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługująca istniejący budynek
mieszkalny:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Ilość osób zameldowanych / zamieszkujących budynek mieszkalny dla
którego zaprojektowana i wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia
ścieków, na dzień składania wniosku:
…………………… ..………………… /…………………………………………
3. Tytuł prawny do nieruchomości (preferowany numer księgi wieczystej):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Numer ewidencyjny działki/działek, obręb geodezyjny,
na której
zlokalizowana będzie oczyszczalnia.
................................................................................................................................
IV. Oświadczenia
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub
zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,
znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1600 z późn. zm.), w związku z tym
oświadczam, że:
1.

2.
3.

4.

5.

Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez
organ samorządu województwa/Gminę Skierniewice do prawidłowej procedury
aplikowania o dofinansowanie;
Jestem świadomy, że złożenie wniosku o przystąpienie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do projektu;
Jestem świadomy, że złożony wniosek o przystąpienie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków – w przypadku, gdy będzie niekompletny, zawierał nieprawdziwe
dane – nie będzie rozpatrywany;
Wyrażę zgodę na dysponowanie moją nieruchomością na cele budowlane (po akceptacji
lokalizacji projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków) oraz udostępnię
nieruchomość przedstawicielom Gminy Skierniewice oraz projektantom, wykonawcom
instalacji, serwisantom urządzeń objętych projektem;
Przyjmuję do wiadomości, iż projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku
otrzymania przez Gminę Skierniewice dofinansowania i podpisania umowy na jego
realizację ze środków PROW na lata 2014-2020;
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm);
7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, po dacie opracowania dokumentacji
technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącej mojej nieruchomości –
zobowiązuję się do zwrotu 100% kosztów opracowania w/w dokumentacji, w terminie 7
dni od dnia powiadomienia mnie przez Gminę Skierniewice. Negatywna weryfikacja
wniosku o przyznanie dofinansowania nie rodzi zapłaty.
Jednocześnie deklaruję, że po podpisaniu przez Gminę Skierniewice z samorządem
województwa umowy o dofinansowanie projektu na jego realizację, zobowiązuję się do
niezwłocznego:
1. przekazania kwoty w wysokości nie większej niż 4 500,00 zł (dokładna wartość
będzie znana po przeprowadzeniu procedury przetargowej), która stanowi 25%
wartości netto projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (szacunkowy koszt
całkowity przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 18 000,00 zł netto) w ramach
przedmiotowego projektu, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia mnie przez Gminę
Skierniewice. Brak wpłaty we wskazanym przez gminę terminie powoduje
wygaśniecie zobowiązania gminy i składającego oświadczenie.
2. podpisania stosownej umowy Uczestnictwa w projekcie z Gminą Skierniewice,
dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i
finansowym;
3. złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów wymaganych przez Gminę
Skierniewice i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji
projektu.
6.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią wniosku i wszystkich oświadczeń.

……..…............................................................
(Podpis Właściciela)

………………………………………………..
(Podpis Współwłaściciela)
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Wstępna ocena wniosku (wypełnia pracownik Urzędu Gminy):
1. Wnioskowana do zabudowy działka posiada ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice: TAK/NIE
2. Wnioskowana do zabudowy działka położona jest w strefie
archeologicznej /stanowisku archeologicznym: TAK/NIE
3. Wnioskowana do zabudowy działka położona jest w strefie zalewowej:
TAK/NIE
4. Wnioskowana do zabudowy działka położona jest w obszarze NATURA
2000: TAK /NIE
5. Wnioskowana do zabudowy działka położona jest w obszarze
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego: TAK /NIE
6. Wnioskowana do zabudowy działka położona jest w obszarze
zmeliorowanym: TAK /NIE
7. Na wnioskowanej do zabudowy działce – brak istniejącej przydomowej
oczyszczalni ścieków: TAK /NIE

