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   Złącznik Nr 4  
do Uchwały NR XIX/ 152/2012 

               RADY GMINY LUBRZA 
       z dnia 28 grudnia 2012r. 

KARTA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WNIOSKU 
 

LP Tytuł  
1. Nazwa wnioskodawcy  
2. Adres wnioskodawcy  
3. Lokalizacja  
4. Typ czynności  prawnej zezwalającej  na realizację inwestycji  

5. Dopuszczalna pojemność oczyszczalni  

6. Czy dołączono pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na 
posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej 
działce oczyszczalni oraz oświadczenie na piśmie o wyrażeniu zgody na 
wypłacenie dofinansowania określonemu współwłaścicielowi lub 
określonym współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków jeżeli nieruchomość jest przedmiotem 
współwłasności. 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

7. Pisemna zgoda właścicieli pozostałych budynków na podłączenie się 
i wspólne użytkowanie oczyszczalni w przypadku podłączenia dwu lub 
więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków posiadanie 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

8. Pozwolenie wydane przez Starostę Prudnickiego na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na 
dobę i pełnej dokumentacji niezbędną dla realizacji budowy oraz 
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

9. Kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w 
Prudniku o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych 
dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na 
dobę, 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

10. Kserokopia pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę 
Prudnickiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na 
dobę. 
 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

11. Uproszczona dokumentację geologiczną określającą przydatność podłoża 
gruntowego do zabudowy studni chłonnej (min 1 odwiert o głębokości 
nie mniejszej niż 4 m w miejscu przewidywanej lokalizacji studni) oraz 
rzędną poziomu wód gruntowych lub przy lokalizacji oczyszczalni w 
sypkich gruntach przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie 
występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień frakcją 
nieprzepuszczalną, dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez 
uprawnionego projektanta kierownika budowy na podstawie przekopów 
próbnych (należy dostarczyć ocenę przydatności), 
 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

12. Dokumentacja wykonawczą producenta instalacji z określeniem doboru i 
podstawowych danych techniczno-technologicznych 
 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

13. Roboczy szkic sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 zagospodarowania 
terenu działki z zaznaczeniem lokalizacji oczyszczalni. 

 
TAK  NIE NIE DOTYCZY  

14. Czy realizacja inwestycji związana jest z likwidacją zbiornika 
bezodpływowego na ścieki? 

 
TAK  NIE 

15. Czy Wnioskodawca nie zalega w płatnościach na rzecz Gminy oraz 
ponosi koszty usuwania odpadów komunalnych? 

 
TAK  NIE 
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Komisja stwierdza, że planowana inwestycja kwalifikuje si ę / nie kwalifikuje się do 
dofinansowania ze środków budżetu gminy i wnioskuje o zatwierdzenie / nie zatwierdzenie 
wniosku do dofinansowania. 

Przyczyny przyj ęcia / odrzucenia wniosku: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
Podpisy członków komisji: 
l........................................ 
2....................................... 
3…………………………
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