
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie budowy przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna edycja 2020 

1) oświadczenie Wnioskodawcy, że jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie gminy Kościerzyna wraz z podaniem numeru nieruchomości 
lub: 
a) w przypadku współwłasności – do wniosku załącza się pełnomocnictwo, udzielone 

przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach 
Programu,  

b) w przypadku, gdy jest dzierżawcą, lub najemcą nieruchomości lub innym 
posiadaczem zależnym – do wniosku załącza się kserokopię umowy (np. dzierżawy, 
najmu, użytkowania bądź użyczenia) wraz z pisemnym wyrażeniem zgody przez 
właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego) na realizację zadania, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek,  

c) w przypadku, gdy jest spadkobiercą – do wniosku załącza się kserokopię 
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub kserokopię notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez 
spadkobiercę, 

d) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – do wniosku załącza się uchwałę zebrania 
właścicieli lokali dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie korzystał i nie będzie korzystał z dofinansowania  
z innych środków publicznych na realizację Programu w zakresie wnioskowanego 
zadania, 

3) dokumentację producenta przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zawierającą 
m.in.: deklarację właściwości użytkowych zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 
12566-3+A2:2013-10 lub nowszą, raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria 
notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w 
deklaracjach właściwości użytkowych oraz określające spełnienie wymagań określonych 
w § 6 pkt 2 i 3 regulaminu (szczegółowe wymagania dotyczące zakresu rzeczowego 
przedsięwzięć), 

4) opinię geotechniczną określającą warunki gruntowe pozwalające na wprowadzenie 
ścieków do ziemi opracowaną zgodnie z § 6 pkt 1 regulaminu (szczegółowe wymagania 
dotyczące zakresu rzeczowego przedsięwzięć), 

5) kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia 
do wykonania robót budowlanych opatrzonego klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu, 

6) kopię pozwolenia wodnoprawnego lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 
wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane, 

7) mapę lub szkic przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 

8) oświadczenie eksploatatora oczyszczalni ścieków, do której mają być kierowane osady  
z PBOŚ o możliwości przyjęcia przewidywanej ilości osadów, 

9) oświadczenia właściciela nieruchomości, że budynek jest użytkowany zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego. 
 
 


