GMINA TUROBIN
23-465 Turobin, ul. Rynek 4, tel./fax (084) 68-33-335
e-mail: sekretariat@turobin.pl, strona internetowa: www.turobin.pl

..............................................., dnia ..............................
(miejscowość)
(data)

DEKLARACJA
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turobin
Ja, niżej podpisany (a) ..........................................................................................................................
( imię i nazwisko
Miejscowość, nr domu ..........................................................................................................................
Poczta: .............. - .................

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

Telefon: (........... ) .................................... Tel. Kom: ..........................................................................
świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art 233 § 1 KK za zeznanie nieprawdy, niniejszym
oświadczam, że
1. W moim gospodarstwie domowym stale zamieszkuje ............ osób.
2. Deklaruje jako właściciel nieruchomości (działki/działek ) ozn. nr ewid. ............................................
na których wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków położona w miejscowości
............................................................................................. , podłączona zostanie do budynku mieszkalnego.
3. Oświadczam, że budowa przydomowej oczyszczalni będzie realizowana tylko na działce/działkach
podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie przekroczy granicy tej działki/działek.
4. Jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia przez Gminę Turobin, iż budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków w moim przypadku jest nieekonomiczna to nie zostanę uwzględniony w zadaniu i nie
będę wnosił sprzeciwu oraz roszczeń z tego tytułu.
5. Nie będę wnosił sprzeciwu w przypadku gdy jedna oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie kilka
gospodarstw domowych.
6. Wyrażam zgodę na ułożenie sieci i przyłączy na działkach będących moją własnością oraz na dostęp do
sieci i przyłączy oraz oczyszczalni umożliwiający naprawy i konserwację.
7. Zobowiązuję się ponieść udział własny w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
w wysokości 20% + 200,00 zł na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.
( 200,00 złotych przy składaniu deklaracji na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, 20%
w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy o podpisaniu umowy z Wykonawcą robót).
8. Zobowiązuję się do wpuszczenia na teren mojej posesji osób upoważnionych przez Wójta Gminy
Turobin, w sprawach związanych z zadaniem.
9. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich
elementów związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu
realizacji zadania i kontroli dokumentów.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Turobin, zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2014r., poz. 1182 ze
zm.) w celach związanych z realizacją programu. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa do
wglądu i poprawiania moich danych osobowych oraz dobrowolności ich podawania.
11. Po realizacji zadania zostaną zachowane jego cele, w ciągu 5 lat od daty odbioru przydomowej
oczyszczalni ścieków.
12. Oświadczam, że użytkowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków nie będzie związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w
Gminie Turobin” zostaną określone umową zawartą pomiędzy Gminą Turobin a właścicielem
nieruchomości.

...........................................................................
( podpis składającego oświadczenie)
Załączniki:
1. Numer dowodu wpłaty: .............................................
2. Tytuł prawny do działki/działek – aktualny wypis z rejestru gruntów.
3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa działki/działek na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia
ścieków.
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