
ANKIETA  
DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

 Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa     
i współfinasowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra-Sidzina. 
Dokumentem wiążącym będzie umowa użyczenia zawarta pomiędzy Gminą Bystra-Sidzina, 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 ankiecie posłużą jedynie do oszacowania  ilości osób zainteresowanych 
współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania wniosku                      
o dofinansowanie inwestycji.  
 Ankiety należy składać lub przesłać na adres Urzędu Gminy Bystra - Sidzina w terminie  
do 31.07.2015r. 
 
 Ja ...................................................... niżej podpisany wyrażam chęć uczestnictwa  
i współfinasowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Bystra - Sidzina. 
 

1. DANE WŁA ŚCICELA NIERUCHOMO ŚCI: 
 

● Imię i nazwisko: ............................................................................................................ 
 

● Adres: ............................................................................................................................ 
 

● tel. ...........................................e-mail ......................................................................... 
 

2. LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI: 
 

● Dz. Nr: ..............., położona w miejscowości ............................. 
 

● Budynek mieszkalny planowany do podłączenia o nr ..................... 
 

3. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH POSESJĘ 
 

●  Budynek  zamieszkuje ..................... osób. 
 

4. POSIADAM N/W DOKUMENTY KTÓRE UDOST ĘPNIĘ W CELU 
OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

● wypis rejestru gruntów   tak/nie *                                 z dnia ................................ 
● mapa sytuacyjno-wysokościowa  tak/nie   *                 z dnia................................. 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 
1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania 
dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

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

 * zbędne skreślić                                                                             VERTE    
  



Minimalne odległości jakie muszą być zachowane  

przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 
 

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od 

Zbiornika 
oczyszczalni 

Drenażu  

Granica posesji lub droga 2 m    2 m   

Dom mieszkalny     5 m* 5 m   

Studnia – ujęcie wody pitnej  15 m 30 m 
 
 
* w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez 
instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., Dz.U.02.75.690 z późn. zm.) 
 
 


