
OBWIESZCZENIE NR XLII/11/17
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Rady Miejskiej Góry z dnia  30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania  
dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy 
(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4266) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XX/147/16 Rady 
Miejskiej Góry z dnia 4 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania  dotacji do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. 
Woj. Doln. poz. 1524).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje § 2 uchwały nr 
XX/147/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 4 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
udzielania  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków 
budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1524), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.”.

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 5513



 

 

Załącznik do obwieszczenia  

Rady Miejskiej Góry 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR XIV/90/15 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY  

z dnia 30 września 2015 r. 

 

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy 

Na podstawie art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm ¹) oraz w związku z  art. 221, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić Regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Góra, ze środków budżetu Gminy Góra, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/169/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, 

ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Doln. 2014, poz. 5221 i poz. 5494 oraz z 2015 r. poz. 1099). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik do uchwały nr XIV/90/15 

 Rady Miejskiej Góry 

                                                                                                            z dnia 30 września 2015 r. 

 

Regulamin  

udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze 

środków budżetu Gminy Góra 

 

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które 

zapewniają oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby 

lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dotacja dotyczy wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

 § 2. 1. Do korzystania z dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków uprawnione są 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, wytwarzające ścieki bytowe, 

 tj. podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości (między innymi: właściciele, 

współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) znajdujących się na obszarach nieujętych w planach budowy 

kanalizacji, o których mowa w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 2.   Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych decyzji i  pozwoleń administracyjnych 

       przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia; 

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 

 ścieków; 

4)   koszty żwiru i piasku; 

5)   koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę. 

3.³ Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie  

z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z  2017 r. poz. 12264), 

odprowadzające oczyszczone ścieki do: 

1) gleby, 

2) rowu lub innego zbiornika wodnego 

      4. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800) oraz być zgodna z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 13325) i ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 

Prawo wodne (Dz.U z 2017 r.  poz. 11216). 

      5. Jeżeli nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym stanowi przedmiot 

współwłasności, wymagany jest wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, 

która będzie obsługiwana przez planowaną do budowy przydomową oczyszczalnię ścieków, a o 

dofinansowanie ubiegać się może tylko osoba wskazana w zawartym pomiędzy współwłaścicielami, 

pisemnym porozumieniu stron. 

      6. Jeżeli nieruchomość zabudowana budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na 

której znajdują się odrębne gospodarstwa domowe, stanowi przedmiot współwłasności, każde z 

gospodarstw domowych może ubiegać się o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

obsługującej dane gospodarstwo domowe.           

      7. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wymagany jest wniosek 

podpisany przez  właścicieli wszystkich nieruchomości, a o dofinansowanie ubiegać się może osoba 

wskazana w zawartym pomiędzy właścicielami tych nieruchomości, pisemnym porozumieniu stron. 

      8. Jeżeli nieruchomość która będzie obsługiwana przez planowaną do budowy przydomową 

oczyszczalnię ścieków zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje 
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się więcej niż dwa lokale mieszkalne, wymagany jest wniosek podpisany przez wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości. 

      9. Pisemne porozumienie stron, o którym mowa w ust. 5 i 7 nie jest wymagane w przypadku 

współwłasności ustawowej małżeńskiej. 

  

§ 3. 1.7 Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa  

w § 2 ust. 3 pkt 1) może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu lub zakupu  

i montażu, udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 

1) 4000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie jedną nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

2) 6000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną 

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

3) 8000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajdują się 3 lub 4 

samodzielne lokale mieszkalne, 

4) 12000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się 5 lub 6 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 

5) 16000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się  7 lub 8 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 

6) 20000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się 9 i więcej 

samodzielnych lokali mieszkalnych           

          2.7 Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w § 2 ust. 3 

pkt 2) może uzyskać dotację w wysokości 60% kosztów zakupu lub zakupu i montażu, 

udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 

1) 5000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie jedną nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

2) 7000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną 

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

3) 9000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajdują się 3 lub 4 

samodzielne lokale mieszkalne, 

4) 13000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się 5 lub 6 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 

5) 17000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnią obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się  7 lub 8 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 

3) 21000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie  nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielolorodzinnym, w którym znajduje się 9 i więcej 

samodzielnych lokali mieszkalnych 

3. 8 W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, gdy wniosek 

został złożony przez wszystkich jej współwłaścicieli, dotacja w wysokości określonej w ust.1 lub 2 

dzielona jest na liczbę stanowiącą ilość lokali mieszkalnych w danym budynku i udzielana dla każdego 

z właścicieli lokalu mieszkalnego. 

 

 § 4. 1. Dotacja udzielana jest przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,  

zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie  złożonych następujących dokumentów: 

1)   wniosku o udzielenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

2)   oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią 

 dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, stanowiącego załącznik nr     

      2 do niniejszego regulaminu,  
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3) kserokopii prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości i 

sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków: 

a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/dobę z rozsączeniem oczyszczonych ścieków do 

gruntu – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Górze, 

b) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/dobę z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków 

do rowu lub innego odbiornika – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Górze 

oraz pozwolenie wodnoprawne, 

c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 5m3/dobę – zgłoszenie budowy w Starostwie 

Powiatowym w Górze oraz pozwolenie wodnoprawne, 

d) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m3/dobę – pozwolenie na budowę oraz  

pozwolenie wodnoprawne. 

4)   porozumienia stron, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 7.   

 2. Dotacja udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości. 

 

 § 5. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

 2. Wypłata dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz podpisaniu umowy dotacji. 

 

 § 6. Po zakończeniu budowy, wnioskodawca zgłasza jej zakończenie pisemnie na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z następującymi dokumentami: 

1)  kserokopią faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzających poniesione wydatki na zakup 

lub zakup i montaż urządzenia, 

2)  kserokopią karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia, 

3)  projektem technicznym zamontowanego urządzenia. 

 

 § 7. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, pozytywnie rozpatrzone wnioski 

zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

 2. Ilość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, będzie określona w uchwale budżetowej 

na dany rok budżetowy. 

 

      § 8. 1. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w oparciu o udzieloną dotację 

może być przedmiotem kontroli w okresie 5 lat od dnia przekazania kwoty dotacji. 

      2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z celem lub stwierdzenia 

wyłączenia oczyszczalni z eksploatacji lub użytkowania niezgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta urządzenia. 

      3. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 18702). 

 

 § 9. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

1) Zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519) zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898  i 1089. 
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2) Zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870) zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1948 i 2260 oraz  2017 r. poz. 191, 659, 

933, 935, 1089, 1475 i 1537 )  

3) Zmieniony przez § 1 pkt.1  uchwały nr XX/147/16 Rady Miejskiej Góry  

z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1524), która weszła w życie  

7 kwietnia 2016 r. 

4) Tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności został ogłoszony 

w Dz. U. z 2017 r. poz. 1226. 

5) Tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane został ogłoszony  

w Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. 

6) Zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1121) zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60.  

7) Zmieniony przez § 1 pkt. 2 lit. a) uchwały nr XX/147/16 Rady Miejskiej Góry  

z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1524), która weszła w życie  

7 kwietnia 2016 r. 

8) Dodany przez § 1 pkt. 2 lit. b) uchwały nr XX/147/16 Rady Miejskiej Góry  

z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1524), która weszła w życie  

7 kwietnia 2016 r. 

9) Zmieniony przez § 1 pkt. 3 uchwały nr XX/147/16 Rady Miejskiej Góry  

z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1524), która weszła w życie  

7 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania  

dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Góra, ze środków budżet gminy. 

 

Burmistrz Góry 

        Ul. Adama Mickiewicza 1 

        56-200 Góra 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

1) imię i nazwisko: 

_________________________________________________________________________ 

2) adres zamieszkania:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3) nr rachunku bankowego: 

_________________________________________________________________________ 

2. Informacja o inwestycji: 

1) lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej) 

________________________________________________________________________ 

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

________________________________________________________________________ 

3) rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków: 

- rozsączająca oczyszczone ścieki, 

- z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu bądź innego odbiornika, 

- obsługująca jedną nieruchomość, 

- obsługująca dwie lub więcej nieruchomości, 

- obsługująca budynek mieszkalny wielorodzinny. *  

3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 

________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy, 

 wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez upoważnionych przez Burmistrza Góry pracowników 

kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku 

 

 

___________________ 

* – właściwe podkreślić 
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Załączniki: 

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości; 

3. kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w  zależności od 

     przepustowości i sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków*: 

a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/dobę z rozsączeniem oczyszczonych ścieków do 

gruntu – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Górze, 

b) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/dobę z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków 

do rowu lub innego odbiornika – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Górze 

oraz pozwolenie wodnoprawne, 

c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 5m3/dobę – zgłoszenie budowy w Starostwie 

Powiatowym w Górze oraz pozwolenie wodnoprawne, 

d) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m3/dobę – pozwolenie na budowę oraz  

pozwolenie wodnoprawne. 

4. Porozumienie stron, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 7 Regulaminu udzielania dotacji do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy.   

 

 

 

                    ____________________________ 

                   data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* - właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania  

dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

NA CELE BUDOWLANE 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Ja, niżej podpisany(a) 

___________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do  

reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)  

 

legitymujący(a) się 

___________________________________________________________________________ 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) 

 

urodzony(a) _________________ w _____________________________________________ 

              (data)                                (miejsce) 

zamieszkały(a):______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________po 

zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r.  poz. 1121) 

zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 

 

gruntów i budynków jako działka(i) ________________w obrębie ewidencyjnym  

 

___________________________________w jednostce ewidencyjnej __________________ na cele 

budowlane, wynikające z tytułu: 

- własności 

-współwłasności __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o 

pozwolenie na budowę z dnia .................... 

użytkowania wieczystego................................................................................................, 

trwałego zarządu1............................................................................................................, 

ograniczonego prawa rzeczowego1................................................................................., 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

i obiektów budowlanych1..................................................................................................., 

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane............................................................. 

 

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

         (miejscowość i data)          (podpis) 

 

 

___________________ 
1 należy wskazać właściciela nieruchomości  
2 należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania  

dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy. 

 

_______________________ 

             (Imię i nazwisko) 

 

____________________________ 

          (Adres zamieszkania) 

 

____________________________ 

                 (nr telefonu) 

 

 

 

        Burmistrz Góry 

        Ul. Adama Mickiewicza 1 

        56-200 Góra 

 

 

 

  Zgłaszam zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej przy 

pomocy dotacji udzielonej na podstawie umowy dotacji nr ______________________________ z dnia 

______________ . 

 

 

 

Załączniki: 

1. kserokopia projektu technicznego instalacji; 

2. kserokopia karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia; 

3. kserokopie faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu i montażu przydomowe 

oczyszczalni ścieków (oryginały faktur do wglądu). 

 

 

 

 

         ___________________ 

          podpis 
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Załącznik nr 49 do Regulaminu udzielania  

dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy.  

 

Zgodnie z Koncepcją sanitacji gminy Góra w części nie objętej aglomeracją, miejscowościami 

przewidzianymi do indywidualnego unieszkodliwiania ścieków są: 

 

1. Bronów 

2. Brzeżany 

3. Chróścina 

4. Czernina Górna 

5. Glinka 

6. Gola Górowska 

7. Grabowno 

8. Jastrzębia 

9. Kietlów, przysiółek 

10. Laskowa 

11. Ligota 

12. Łagiszyn 

13. Nowa Wioska 

14. Osetno 

15. Osetno Małe 

16. Polanowo 

17. Polanowiec 

18. Radosław 

19. Rogów Górowski 

20. Ryczeń 

21. Sławęcice 

22. Strumienna 

23. Strumyk 

24. Sułków 

25. Szedziec 

26. Ślubów 

27. Ułanka 

28. Wieruszowice 

29. Wierzowice Małe 

30. Wierzowice Wielkie 

31. Witoszyce 

32. Zawieścice 

33. Żarki. 
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