
ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
INFORMACJE O WŁAŚCICIELU/ WSPÓŁWŁAŚCICIELU* NIERUCHOMOŚCI 

 

Imię 

 
 

Nazwisko 

 
 

Adres zamieszkania 

 
 

Adres do korespondencji (jeśli jest 

inny niż adres zamieszkania 

 

 

Telefon 

 
 

E-mail 

 
 

 
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 

 

Miejscowość/ obręb geodezyjny 

 
 

Nr ewidencyjny działki 

 
 

Tytuł prawny do nieruchomości 

 

□ własność    □współwłasność   □ inne 

(jakie)…………………….. 

Ilość osób w gospodarstwie na dzień składania 

ankiety 

 

 

Średnia ilość zużywanej wody na potrzeby 

gospodarstwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

(stan wg. Wodomierza w m
3
, w przeliczeniu na 

1 miesiąc) 

Średnie zużycie wody w miesiącu wynosi 

………. M
3 

Teren posesji ( jaki rodzaj gleby ;) Piaszczysta  □ 

Gliniasta □ 

Ił    □ 

(zaznaczyć prawidłową) 

 

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

                                                                                                            (data i podpis) 

*Osoby będące współwłaścicielem nieruchomości, będą musiały na etapie podpisywania umowy, posiadać 

pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia od pozostałych współwłaścicieli. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i realizacji w/w 

projektu oraz ich przekazywania podmiotom biorącym udział w jego realizacji.  

Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje 

mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. Nr poz. 2135 ze zm.) 

 



DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Ja, niżej podpisany/a, deklaruję chęć udziału w projekcie dotyczącym budowy i montażu 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Zostałem poinformowany/a, że warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Miasto i Gminę 

Łasin dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

3. W przypadku uzyskania przez Miasto i Gminę Łasin dofinansowania deklaruję (w formie umowy) 

iż poniosę część wydatków związanych z montażem oczyszczalni, jako wkład własny mieszkańca 

oraz pokryję koszty dokumentacji technicznej swojej oczyszczalni. 

4. Oświadczam, iż na dzień składania deklaracji posiadam uregulowaną sytuację prawną 

nieruchomości zgłaszanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Oświadczam, że  dostarczę osobiście projektantowi wskazanemu prze Miasto i Gminę Łasin w 

terminie 14 dni od powiadomienia  o wyborze projektanta  - mapę podstawowego 

zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza) w skali 1:000 lub l:500 (do uzyskania zezwolenia w 

Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.) - celem usytuowania na niej przydomowej oczyszczalni 

ścieków. Projekt techniczny będzie własnością właściciela posesji i może służyć do indywidualnej 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i korzystać z innych możliwych źródeł finansowania. 

6. Przyjmuję do wiadomości , że po zakończeniu inwestycji i protokolarnym odbiorze, Miasto i Gmina 

przekaże  mi w formie umowy użyczenia  na okres 5 lat wybudowaną oczyszczalnię ścieków , 

której stanę się  użytkownikiem, będę również  ponosił przez ten okres w całości koszty utrzymania 

i eksploatacji oczyszczalni zgodnie z otrzymaną przy odbiorze instrukcją eksploatacji. Po okresie 5 

lat użytkowania  Miasto i Gmina Łasin nieodpłatnie przekaże prawa własności oczyszczalni na 

rzecz Użytkownika. 

7. Oświadczam, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie związane 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

                                                                                                   

     …………………………………….. 

                                                                                                            (data i podpis)                                                                              

Minimalne odległości jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.) 

 

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od 

 

Osadnika 

Drenażu 

Granica posesji lub droga 2m 2 m 

Dom mieszkalny - 5 m 

Studnia - ujęcie wody pitnej 15 m 30 m 

Rurociągi z gazem, wodą 1,5m 1,5 m 

Kable elektryczne 0,8 0,8m 

Drzewa i krzewy - 3 m 


