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Poz. 6832
UCHWAŁA NR XXI/142/2020
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz
sposobu jej rozliczenia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków
budżetowych Gminy Wolanów na lata 2020 – 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wolanów na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/142/2020
Rady Gminy Wolanów
z dnia 19 czerwca 2020 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WOLANÓW NA BUDOWĘ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów.
2. Przedsięwzięcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o niniejszy regulamin, ma na
celu poprawę stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych
nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie
procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla
których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
3. Całkowitą ilość środków pochodzących z budżetu Gminy Wolanów przeznaczoną na dotację celową
udzielaną na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków określa Uchwała Rady Gminy Wolanów na
dany rok budżetowy.
4. Termin składania wniosków w danym roku budżetowym określa każdorazowo Wójt Gminy Wolanów,
podając informację do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Wolanów oraz na stronie internetowej.
§ 2.
1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na budowie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków
następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Dofinansowaniem będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową spełniającą wymogi określone w:
 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935),
 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065),
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311).
3. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania mogą być osoby fizyczne
dysponujące prawem własności do nieruchomości, będące stałymi mieszkańcami Gminy Wolanów
według ewidencji ludności oraz objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami w okresie nie
krótszym niż 6 miesięcy, liczonym wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
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4. Możliwości ubiegania się o dotację nie posiadają podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym
działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa oraz właściciele nieruchomości wykorzystywanych
sezonowo (np.: domki letniskowe).
5. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych
na terenie gminy Wolanów, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji
sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez
Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych 10 lat (tj.: w szczególności posesje zlokalizowane na
działkach wzdłuż drogi krajowej nr 12). Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych
oczyszczalni w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem
zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadnione.
6. Warunkiem uzyskania dotacji jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy
Wolanów w zakresie opłat za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej, opłat z tytułu podatków i opłat
lokalnych, opłat za odbiór odpadów.
7. Dotacja celowa dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków z zamieszkałych budynków
mieszkalnych.
8. Dotacji udziela się dla przydomowych oczyszczalni ścieków do 5 m³/d opierających się na systemie
osadu czynnego lub błony biologicznej z wydzielonymi strefami oczyszczania zapewniającymi
oczyszczanie ścieków do parametrów określonych przepisami prawa. Przedmiotowa oczyszczalnia musi
osiągać sprawność oczyszczania zapewniającą spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków
określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
9. Dopuszcza się również udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków powyżej
5m³/d na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych
prawem pozwoleń (w przypadku oczyszczalni o przepustowości 5-7,5 m³/d – pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, powyżej 7,5m³/d – pozwolenia na
budowę i pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi).
10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich
zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
11. Dotacji udziela się jednorazowo na pisemny wniosek podmiotów spełniających wymogi określone w
niniejszym Regulaminie, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Wolanów a Dotowanym.
12. Za dokonanie wyboru rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej ulokowania na działce
odpowiada Dotowany.

1.
2.
3.

4.

§ 3.
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.
Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu
księgowego.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione na zakup i zainstalowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być
fabrycznie nowe.
Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów: własnej robocizny, związanych ze sporządzeniem
dokumentacji technicznej, opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru
budowlanego itp.
§ 4.
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1. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację do 50% kosztu całkowitego
(zakup wraz z montażem oczyszczalni) potwierdzonego posiadanymi fakturami lub rachunkami, lecz nie
więcej niż 5000 ( słownie: pięć tysięcy) złotych brutto.
2. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Wolanów dostępne będzie od roku 2020 i udzielone może
być na wniosek osób uprawnionych z zachowaniem kwalifikowalności wydatków od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie.
3. Mieszkaniec Gminy Wolanów zainteresowany dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków na nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, musi złożyć przed realizacją budowy, wniosek
do Urzędu Gminy Wolanów.
4. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Wniosek dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów ul. Radomska 20, oraz na stronie
internetowej urzędu www.wolanow.pl
6. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej
www.wolanow.pl, tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wolanów.
7. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy. W przypadku wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na wyżej wymieniony cel w budżecie gminy w danym roku,
dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym przy
akceptacji Wnioskodawcy.
8. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której
zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
2) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) kopię prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków o wydajności powyżej 7,5m³na dobę;
4) kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m³ na dobę;
5) kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie
ze szczegółowymi przepisami.
9. Złożone wnioski będą weryfikowane w zakresie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.
10. Jeżeli złożony wniosek nie będzie zawierał wszelkich kompletnych załączników, o których mowa w § 4
ust. 8, Dotujący wzywa Wnioskodawcę do usunięcia braków z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków
w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
11. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie.
12. Zawarcie umowy uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych przewidzianych na ten cel w
danym roku budżetowym gminy Wolanów.
13. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania na zasadach określonych w Regulaminie,
w tym również o terminie podpisania umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
§5
1. Beneficjent z którym Gmina Wolanów podpisze umowę o dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków jest zobowiązany zrealizować zadanie w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od zrealizowania zadania do złożenia w
Urzędzie Gminy informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami:
1) kserokopię faktur potwierdzających zakup i montaż nowej przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) kserokopię atestów lub certyfikaty potwierdzające zgodność zamontowanych urządzeń z
normami obowiązującymi w przepisach prawa.
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3. Wszystkie kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności
pracownika urzędu, a oryginały przedstawić do wglądu.
4. Sprawdzenia poprawności zrealizowania zadania dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy
Wolanów.
5. Do zadań komisji należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowego
zadania objętego dofinansowaniem, w tym faktur potwierdzających zakup nowych urządzeń i
wykonania usługi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, kserokopię certyfikatów oraz
dowód uiszczenia opłaty za fakturę;
2) sprawdzenie instalacji wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w domu beneficjenta;
3) sporządzenie protokołu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków
zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
§ 6.
1.
2.

3.

Do wyliczenia kwoty dofinansowania przyjmuje się wartości brutto udokumentowanych
poniesionych kosztów.
Beneficjent w terminie 30 dni od daty sporządzenia i podpisania protokołu wybudowania
przydomowej oczyszczalni ścieków otrzyma na konto podane w umowie kwotę objętą
dofinansowaniem.
Przyznana dotacja podlega zwrotowi wg zasad określonych w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896, z późn. zm.) tj.:
1) Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) Pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
3) Skorzystania z innego źródła finansowania, niezgodnie z treścią złożonego oświadczenia o
niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (załącznik nr 3 do Regulaminu).
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Załącznik nr 1
do Regulaminu dotacji z budżetu gminy Wolanów
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

WÓJT GMINY WOLANÓW
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY WOLANÓW NA BUDOWĘ
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1. Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Lokalizacja przedsięwzięcia :
Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………….
Działka ewidencyjna…………………………………………Obręb ewidencyjny ………………………………………..
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Krótki opis przedsięwzięcia (rodzaj technologii, wydajność):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia :
Data rozpoczęcia: …………………………………………………………………………………………………………………….
Data zakończenia: ……………………………………………………………………………………………………………………
5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:……………………………..…………zł brutto
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków
budżetu Gminy Wolanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana jest Wójt Gminy Wolanów z siedzibą w Wolanowie,
ul. Radomska 20
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu- na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.1 w/w rozporządzenia
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie pomioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(czytelny podpis Beneficjenta)

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na
której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
2. Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni
ścieków;
3. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę;
4. Kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot.
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;
5. Kopia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania,
zgodnie ze szczegółowymi przepisami;
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Wolanów
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wolanów, dnia ………………………….
………………………………………………..
Imię i nazwisko
………………………………………………..
………………………………………………..
Adres
………………………………………………
telefon

WÓJT GMINY WOLANÓW
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, zawiadamiam, że w dniu ……………………………….. zakończyłem/am
realizację inwestycji.
W załączeniu przedkładam kopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających
poniesione koszty na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
oraz kopie atestów lub certyfikatów za zakupione urządzenia.
Jednocześnie proszę o przekazanie dotacji na poniżej wskazany rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(czytelny podpis Beneficjenta)
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Załącznik nr 3
do Regulaminu dotacji z budżetu gminy Wolanów
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
PRZYZNANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE
ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WOLANÓW 2020-2025

O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a

……………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

Legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………wydanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że w związku z uzyskaniem dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
ze środków budżetowych Gminy Wolanów 2020-2025:
 nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym dofinansowania
unijnego oraz dofinansowania z rządowych programów;
 otrzymane dofinansowanie nie stanowi wkładu własnego w innych projektach.
 oświadczenie składam pod rygorem obowiązku zwrotu przyznanej dotacji wraz
z odsetkami.

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(czytelny podpis Beneficjenta)
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Załącznik nr 4
do Regulaminu dotacji z budżetu gminy Wolanów
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

PROTOKÓŁ
WYBUDOWANIA W RAMACH DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY WOLANÓW
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I.

W dniu …………………………………Komisja w składzie:

ze strony Dotującego:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………..
ze strony Beneficjenta:
1. …………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………
dokonała sprawdzenia poprawności zrealizowania zadania w zakresie wybudowania
przydomowej

oczyszczalni

ścieków

na

nieruchomości

położonej

na

działce

nr

……………………………………….. w obrębie geodezyjnym ……………………………… w miejscowości
……………..............................................................................................………., której właścicielem jest (są):
1. ……………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………
II.
W wyniku sprawdzenia, komisja stwierdziła co następuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................

III.

Komisja zadecydowała, że zadanie objęte dofinansowaniem zostało
wykonane*:
1) zgodnie z podpisana umową i warunkami określonymi w Regulaminie.
2) Niezgodnie z podpisana umową i warunkami określonymi w Regulaminie.
IV.

Dodatkowe ustalenia stron :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egz.
Podpisy członków Komisji :
1. ........................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
Podpis beneficjenta:
1. ……………………………………………………………..

*właściwe podkreślić

