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………………………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………………..
(Imię i nazwisko, adres, telefon)

Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
„BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”KOLEJNY ETAP
Proszę wypełnić drukowanymi literami.
Dane właściciela nieruchomości.
Imię :

Nazwisko:

1. Lokalizacja planowanej inwestycji:
Dz. Nr:

, położona w miejscowości :

2. Tytuł prawny do nieruchomości:
własność
Współwłasność
Oświadczam, że stan prawny w/w nieruchomości jest uregulowany.
3. Opis planowanej inwestycji:
WAŻNE !
Ilość osób docelowo zamieszkujących budynek,
do którego wykonywana będzie przydomowa
oczyszczalnia ścieków.
Do deklaracji należy załączyć rysunek (lub mapę poglądową) z wskazanym miejscem lokalizacji
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki (tak jak na schemacie - str. 3).
Oświadczenia właściciela nieruchomości:
1.

1. Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym wykonania
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tj. zakupie i montażu urządzeń
technologicznych składających się na system przydomowego biologicznego oczyszczania ścieków
przy budynku mieszkalnym*.

2.

Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt. a) zostanie wdrożone tylko w
sytuacji uzyskania przez Gminę Kawęczyn zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację jego
celów.

3.

Jestem świadomy obowiązku utrzymania całego majątku powstałego w wyniku realizacji
przedsięwzięcia w stanie umożliwiającym realizację celów, dla których był wytworzony. W
szczególności zobowiązuję się do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych (np. energii
elektrycznej, wywozu osadów, konserwacji, przeglądów itp.).

4.

Zobowiązuję się do użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją
techniczno-rozruchową zw. DTR

5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina K

6.

awęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta Gminy., który
powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
e-mail:
administrator@oficjalnastrona.pl Dane będą przetwarzane w celu realizacji inwestycji polegającej
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz e RODO
oraz art. 7 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ma Pani/Pan prawo
do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do
sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić
prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią daych osobowych jest dobrowlne, ale niezbędne
w celu realizacji w/w zadania.

7.

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Ostateczny termin składania deklaracji: do dnia 24 maja 2019 roku.
Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę.

………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*Informacje dodatkowe.
Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel.
Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków
moze wynieśc ok. 20 – 25 tys. zł (w zależności od liczby osób, stan na rok 2017).
Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę.
Plan budowy będzie realizowany w latach 2019-2022. Warunkiem przyznania dofinansowania jest
posiadanie badań hydrogeologicznych terenu, na którym zostanie zbudowana przydomowa biologiczna
oczyszczalnia ścieków. Tereny, które posiadają wysoki poziom wód gruntowych mogą zostać wykluczone
z udziału w projekcie.
Warunkiem udziału mieszkańców w programie jest brak zaległości z tytułu danin publicznych.
O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji, którą można pobrać ze strony internetowej
www.bip.kaweczyn.pl / zakładka Informacje środowiskowe, w Urzędzie Gminy (Punkt
Informacyjny) oraz w pokoju nr 14 (numer telefonu 63 288 59 24).
Przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa w projekcie należy zapoznać się z poniższym schematem celem
wyeliminowania terenów, które nie spełniają n/w norm.

Minimalne odległości jakie muszą być zachowane
przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
*w przypadku wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co
najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych osadnik można

usytuować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
** możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli
sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem
zachowania pozostałych odległości.

Kilka ważnych zasad dotyczących dbania o przydomową oczyszczalnię ścieków.
1. Do ścieków w obiekcie, do którego podłączona jest oczyszczalnia zabronione jest
wlewanie jakichkolwiek substancji, które pogarszają lub nawet uniemożliwiają życie i
reprodukcję mikroorganizmów, na których oparta jest biologiczna funkcja
oczyszczalni.
2. Zabrania się wlewania do oczyszczalni ścieków, zawierających substancje takie jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lekarstwa, trucizny i substancje toksyczne,
Farby, rozcieńczalniki i sroki do chemicznego oprysku,
Nie rozcieńczone kwasy i zasady
Inne chemikalia np. wywoływacz, utrwalacz itp.
Toksyczny formaldehyd, fenole, metale ciężkie.
Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mb/l

3. UWAGA
 na środki dezynfekcji higieny sanitarnej !!!. Należy używać ich bardzo
starannie. Likwidują one nie tylko wirusy i bakterie w gospodarstwach
rolnych, ale także bakterie w oczyszczalni, które dają efekt oczyszczający.
 na częste pranie !!! na jakość procesu oczyszczania w oczyszczalni ma
negatywny wpływ także stosowanie dużej ilości szamponów, proszków i
enzymów przy częstym praniu ( kilka pralek dziennie ). Należy czasowo
rozplanować sobie „ wielkie pranie” na kilka dni.
 Na tłuszcze oleje!!! Oprócz chemicznych czynników dla sprawnej funkcji
oczyszczalni niebezpieczne są także tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne. Po
rozkładzie mocno zakwaszają wodę ściekową i przez to wytwarzają bardzo
nieprzyjazne środowisko dla bilowi oczyszczalni.
 Na młynki do odpadów!!! Rozdrabniarki do odpadów podłączone do zlewów
kuchennych znacznie niewłaściwie obciążają oczyszczalnię dużą ilością nie
rozpuszczonych substancji wody.
Zalecane jest aby w ściekach nie znalazły się takie materiały jak:







Plastik,
Guma,
Tekstylia,
Podpaski
Chusteczki innego rodzaju niż higieniczne
Ręczniki papierowe itp.

Pozwoli to na ograniczenie lub też na wyeliminowanie konieczności czyszczenia kosza
filtracyjnego.
Należy stosować biologiczne środki czyszczące tzw. biopreparaty, których skład został
oparty na bazie naturalnych kwasów ( np. octowego).
Należy ograniczyć stosowanie do minimum środków czyszczących o wysokiej zawartości
substancji toksycznych/ niebezpiecznych tj. podchloryn sodu, alkilodimetyloamina czy
wodorotlenek sodu – są to środki czyszczące tj. Domestos, Tytan, Kret i im podobne.
WAŻNE!!! Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń.

