
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BUDOWY 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIĘŻKOWICE 

II etap 

 Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….…………….  

zamieszkała/y w …………………………………………………………….. legitymująca/y się dowodem osobistym nr 

…………………………………..oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na 

terenie działki nr …………………………………. w miejscowości ……………………….………………., stanowiącej moją 

własność/współwłasność. 

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na ten cel, mapę zasadniczą  

w formacie A3 i mapę ewidencyjną A4 zobowiązuję się przedłożyć do Urzędu Gminy w Ciężkowicach do 

dnia 31.12.2013r.* (pok. nr 25). 

Poinformowana/y o przewidywanej wysokości kosztów realizacji inwestycji, ponoszonych przeze mnie, 

jako beneficjenta ostatecznego, tj. 3000 PLN, zobowiązuję się do wpłaty kwoty:  1000 PLN, w terminie do 

dnia 15 stycznia 2014r.*, zaś kwoty: 2000 PLN do dnia 30 czerwca 2014r.*, na konto  

nr: 73 8591 0007 0290 0000 2118 0032 (na dowodzie wpłaty w rubryce: tytuł wpłaty umieścić należy 

zapis „przydomowa oczyszczalnia ścieków I rata/II rata”).  

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych badań geologicznych na tejże 

działce**. 

 

 

………………………………       ……………………………… 

Miejscowość i data        Podpis 

1) W przypadku rezygnacji beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie po dokonaniu wpłaty I raty  lub I i II 

raty zobowiązania,  powyższe kwoty nie zostaną zwrócone. 

2) W przypadku nie otrzymania dofinansowania z PROW na lata 2007 – 2013, budowa przydomowej oczyszczalni 

ścieków nie będzie realizowana, zaś wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.   

3) W przypadku rezygnacji beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie po poniesieniu kosztów (mapa, 

badanie geologiczne), jak również w przypadku nie otrzymania dofinansowania z PROW na lata 2007 – 2013, 

koszty te nie podlegają zwrotowi. 

_____________________________________________________________________________________ 

* W przypadku nie złożenia w wymaganym terminie wypełnionej i podpisanej deklaracji wraz z wymaganymi  

mapami i dokumentami własności  oraz nie wpłacenia w wymaganym terminach kwot  1000 PLN i 2000 PLN, 

Burmistrz Gminy Ciężkowice skreśli beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu. 

** w przypadku żądania takiego dokumentu przez organ wydający decyzję o nie wnoszeniu sprzeciwu  

w przedmiocie zgłoszonych robót budowlanych. 

UWAGA: 

Do realizacji zostaną zakwalifikowani beneficjenci, u których istnieją formalne i techniczne możliwości budowy 

oczyszczalni określone przez uprawnionego projektanta. 


