
ANKIETA  

DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
 

 Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa     

 i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka. 

Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Kamionka, a właścicielem nieruchomości. 

Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia 

finansowania dla przedmiotowego zamierzenia. Informacje dotyczące terminów realizacji i wysokości 

udziału finansowego zostaną określone  w w/w umowie. 

 Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania  ilości osób zainteresowanych 

współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania ewentualnego wniosku  

o dofinansowanie inwestycji kierowanego do instytucji dofinansowujących.  

 Ewentualne współfinansowanie inwestycji będzie dotyczyć jedynie posesji na terenach gdzie  

nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci  

i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego  kanalizacji 

sanitarnej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo 

wodne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamionka) 

Zamiar realizacji przedsięwzięcia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

o wydajności do 5m3/dobę na potrzeby gospodarstw domowych. 

Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy w Kamionce przy ul. Lubartowskiej 1 (pokój nr 8 sekretariat 

lub pokój nr 9) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r.  

 

1. DANE WŁAŚCICELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO 

ANKIETĘ:: 

 

a) Imię i nazwisko: ............................................................................................................ 

 

b) Dokładny adres zamieszkania  (także do korespondencji), tel. kontaktowy: 

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

 

2. LOKALIZACJA budynku: 

 

a) Miejscowość: ………………………………………..nr budynku ……………... 

nr działki……………… 

b) Tytuł prawny do budynku/ nieruchomości: ……………………………………. 

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

 

3. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ NA DZIEŃ SKŁADANIA ANKIETY 

 

●  Budynek  zamieszkuje ..................... osób. 

● Ilość zużywanej wody na potrzeby gospodarstwa domowego w ciągu 6 miesięcy (stan według 

wodomierza w m
3
) - ………………………… 

 

4. W CELU OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 
a) aktualny wypis z rejestru gruntów 

b) mapę podstawowego zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza) w skali 1:500  

(do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Lubartowie) 

 

 

 



DEKLARACJA 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kamionka, na który Gmina Kamionka planuje 

złożyć wniosek o dofinansowanie (polegające na refundacji kosztów) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Jednocześnie oświadczam, iż jestem gotowy do poniesienia wydatków związanych z partycypowaniem   

kosztów projektu w wysokości od 36 do 42 %  wartości inwestycji ( w zależności od przyznanego gminie 

dofinansowania) jako wkład własny (odnosi się do kosztów na danej nieruchomości). 

Oświadczam, iż w budynku który będzie korzystał z przydomowej oczyszczalni ścieków jest prowadzona  

lub zarejestrowana działalność gospodarcza (zaznaczyć właściwe znakiem X): 
 

 TAK ;      zarejestrowana        prowadzona 

     NIE 
  

Zostałem poinformowany, iż warunkiem realizacji w/w projektu jest otrzymanie przez Gminę Kamionka 

dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. 

 

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

         (miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis właściciela posesji)                                                                             

                   
 

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, 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 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Dane obiektu obrazujące stan faktyczny zawarte są w ankiecie dołączonej do niniejszej deklaracji. 

 

 

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

         (miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis ) 

 

 

Oświadczam, iż na dzień składania niniejszej deklaracji posiadam uregulowaną sytuację prawną  

nieruchomości zgłaszanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

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

         (miejscowość i data)                                                       (czytelny podpis ) 

 

Informacje dodatkowe 

 

Osoby będące współwłaścicielem nieruchomości na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni 

ścieków muszą posiadać pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia od pozostałych współwłaścicieli. 

 
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 2 m    2 m   

Dom mieszkalny   - 5 m   

Studnia – ujęcie wody pitnej  15 m 30 m 

Rurociągi z gazem, wodą   1,5 m 1,5 m 

Kable elektryczne   0,8 m 0,8 m 

Drzewa i krzewy  - 3 m 

 


