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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych 

 – edycja 2021 ”. 

Ja, niżej podpisany / my niżej podpisani: 

 

 

 

zwany dalej „Użytkownikiem” 

zamieszkały/a: 

 

 

nr działki:                                                               w miejscowości: 

nr telefonu:                                                               adres e-mail: 

 

 

 

Deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków – edycja 2021” 

Liczba mieszkańców w gospodarstwie 

domowym 

 

OŚWIADCZAM, że posiadam prawo do 

dysponowania nieruchomością do celów 

projektowych 

 

OŚWIADCZAM, że jestem na stałe 

zameldowany/a w Gminie Siedliszcze 

 

OŚWIADCZAM, że nie posiadam zaległości w 

płatnościach wobec Gminy Siedliszcze: 

 

OŚWIADCZAM, że pod w/w adresem nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza 

 

Budynek podłączony do gminnej sieci 

wodociągowej 

 

Ważne!!! 

 W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Właściciela i/lub ewentualnego braku technicznej możliwości 

wykonania instalacji, Inwestor ma prawo rozwiązać umowę nie powodując powstania jakichkolwiek zobowiązań ze strony 

Gminy Siedliszcze. 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia partycypacji w kosztach zakupu i montażu ww. instalacji 

wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania w takiej części, w jakiej 

przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu jednak nie więcej niż 50% 

kosztów. Wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od wielkości osadnika, dodatkowego osprzętu 

i niezbędnych dodatkowych prac. 

Oświadczam, że w terminie wskazanym przez pracowników Urzędu Miejskiego w Siedliszczu 

zgłoszę się wraz z współwłaścicielami nieruchomości celem podpisania umowy nieodpłatnego 
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użyczenia części nieruchomości dla potrzeb budowy instalacji oraz umowy ustalającej wzajemne 

zobowiązania stron. 

Oświadczam, że w przypadku realizacji tego projektu, zobowiązuję się do wpłacenia pełnej 

kwoty udziału własnego na wskazany przez Gminę Siedliszcze rachunek bankowy, w celu realizacji 

tego projektu. 

Udzielam Gminie Siedliszcze prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 

niniejszego projektu. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji 

niniejszego projektu. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Gmina informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna15a, 22-130 Siedliszcze, e-mail: 

gmina@siedliszcze.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Beata Woroszyło, e-mail: IODO@zeto.lublin.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane 

przetwarzane są do momentu ustania celu przewarzania-zgodnie z instrukcją kancelaryjną); 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 
Siedliszcze,……………………………………..………..……………………………………………………. 

data 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

czytelny podpis/podpisy 

 
 

 

 

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 

 

mailto:gmina@siedliszcze.pl
mailto:IODO@zeto.lublin.pl

