
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowych z budżetu Gminy Kampinos na zadania 

służące ochronie wód, polegające na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Kampinos.    

  

……………………….., dn. ................................ 

Wójt Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3 

        05-085 Kampinos 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 

KAMPINOS 

 

Na podstawie zawartej umowy Nr ………..………… z dnia ……………. o przyznanie dotacji                 

ze środków budżetu Gminy Kampinos na…………………………………………………….. 

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

proszę o wypłatę dotacji w kwocie…………………………………………………………zł 

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

którą wykorzystam na zwrot kosztów poniesionych na realizację w/w zadania na nieruchomości 

położonej   w miejscowości ……………………….……… przy ulicy ………………..……… 

Oświadczam, że wybudowana przeze mnie przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia 

wymogi i zasady zawarte w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na 

terenie Gminy Kampinos oraz w zawartej umowie i nadaje się do użytkowania,  a należność za 

jej wykonanie w całości została uregulowana. Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa 

oczyszczalnia osiąga sprawność oczyszczania zapewniającą spełnienie warunków zrzutu 

oczyszczonych ścieków określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 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, oraz że będzie eksploatowana zgodnie z instrukcją 

(technologią) producenta. 

 

………………………………………………… 

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby  

upoważnionej do działania w jego imieniu 

Oświadczam, że kwota łącznych dotacji nie przekroczy wartości 100% inwestycji. 

 

       ..………………………………..………… 

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby  

upoważnionej do działania w jego imieniu 

 



 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć): 

Załączniki: 

1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione przez 

wnioskodawcę nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do 

wglądu) - data wystawienia faktur nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy             

o udzielenie dotacji; 

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi –bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, 

zdrowotne, i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni); 

3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 


