
DEKLARACJA NR …………………. 

DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

 

Przedmiotowa deklaracja  jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa 

i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Księżpol.  

Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Księżpol, 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 deklaracji posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych 

współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni.  

Ewentualne współfinansowanie inwestycji będzie dotyczyć jedynie posesji na terenach, gdzie 

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

kanalizacyjnej 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 

2001 r. Prawo wodne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Księżpol). 

Zamiar realizacji przedsięwzięcia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

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

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Księżpol w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 

2019 r. 

 

1. Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Księżpol, na który 

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie (polegającej na refundacji kosztów) w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. 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 

3. Zostałem poinformowany/a, iż warunkiem realizacji w/w projektu jest otrzymanie przez Gminę 

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

 

4. Szacunkowy koszt  zakupu i instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 15 000 zł netto. 

Zobowiązuję  się  ponieść  udział  własny  w  kosztach  budowy  przydomowej  oczyszczalni  

ścieków, w wysokości 36,37 % kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału 

własnego oraz udzielonej dotacji. + częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.  



5. DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/LI NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJE: 

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

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

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

6. LOKALIZACJA budynku: 

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

nr działki  ........................................ ……………………. obręb ………………………………………. . 

b)  Tytuł prawny do budynku/ nieruchomości: własność/współwłasność 

 

7. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ NA DZIEŃ SKŁADANIA DEKLARACJI: 

• Budynek zamieszkuje .................................. osób. 

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

wodomierza lub ilość szacunkowa w m3) - ................. .. 

8. DO DEKLARACJI  NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

a) mapę zasadniczą, w skali l :1000 

(do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju) 

 

9. ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOT. PRZETWARZANIA MOICH 

DANYCH OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM  PROJEKTEM. 

 

WAŻNE - Osoby będące współwłaścicielami nieruchomości, na której planowana jest budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków muszą posiadać pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia od 

pozostałych współwłaścicieli. 

 

Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych 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 

 

 

...............................................     ......................................................... 
(miejscowość i data)           (czytelny podpis właściciela posesji) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Składający deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu niezbędnym do 

realizacji projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

2. Składający deklarację oświadcza, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) został 

poinformowany o tym, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Księżpol – Wójt Gminy Księżpol 

z siedzibą w Księżpolu, tel. 84 687 74 27 , adres -mail: wojt@ksiezpol.pl; 

2)  Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Myszkowiak, adres e-mail – biuro@myszkowiak.pl, adres do 

korespondencji: ul. Cegielniana 13/20 23-400 Biłgoraj; 

3) dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy w Księżpolu; 

4)  przysługuje mu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

5) odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Urzędzie Gminy w Księżpolu. 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy w Księżpolu; 

7) posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do 

cofnięcia zgody; 

8)  przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 

9) dane osobowe składających deklarację przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

niezbędnym do realizacji projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków; 

10)  podanie danych osobowych składających deklarację jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne. 

Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda 

- zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy w 

Księżpolu; 

11)  przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

zamieszkania, numer telefonu, numer ewidencyjny PESEL; 

12)  dane osobowe składających deklarację nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu); 

13)  dane osobowe składających deklarację nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej; 

14) Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy w Księżpolu dostępny jest 

do wglądu w siedzibie urzędu przy ul. Biłgorajska 12 23-415 Księżpol 

w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30 poniedziałek., środa-piątek; 9.00-17.00 wtorek. 

 

mailto:biuro@myszkowiak.pl

