
UCIIWAŁA NRv/35i2015
RADY GMINY Żntl'zxÓw

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Że|azków pochodzących z opłat i kar
środowiskowych budowy przydomowych oczyszcza lni ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r,,
poz.594ze nrl,) orcz art.403ust.4i ust.S, ustawy zdnia27 kwietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska ( tj.
Dz.IJ. z20|3 r.poz. |232 ze nn.) Rada Gminy Że|azków uchwalą co następuje:

$ 1. Uchwala się ,,Regulamin dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Że|azków pochodzących z opłat
i kar środowiskowych budowy prrydomowych oczyszczalni ścieków. w brzrnieniu określonym w załącmiku do
niniejszej uchwaĘ.

$ 2. Uchyla się uchwałę nr XIXJ|24108 Rady Gminy Że|azków z dnia 30 czerwca 2008 r. ze zrn. w sprawie :
regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy
przydomowy ch oczyszczalni ścieków

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Że\azków.

$ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie po uptywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodni czacv
Rady Qxripy Żeliziaw
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Załącmik do UchwaĘ Nr V/35/20l5

Rady Gminy Że|azków

z dnia 30 marca 2015 r.

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków z dochodów
budżetu Gminy ie|azków pochodzących z opłat i kar środowiskowych

I. Warunki ubiegania się o.dofinansowanie.

l. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwTotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na budowę
prrydom owej bi ol o gicmej o czy szcza|ni śc i e ków.

2. o korzystanie z dofinansowania mogą ubiegać się podmioĘ nieza|iczane do seklora finansów publiczrrych'
wszczegóIności: osoby ftrycn.rc, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne iprzedsiębiorcy orazjednóstki,"ńo.u
finansów. publicmych będących gminnymi lub powiatowymi osóbami prawnymi rlalizujące uudowę na terenie
gminy Że|azkow, będące właścicielami, wsiótwłaścióielami, użytkownikami wieczysĘmi nieruchomości
połozonych w gminie Że|azków na terenach nie objętych wybudowanym systemem kanalizacji sanitarnej.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja zbiornika na nieczystości ptynne
znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości. Miejsce lokalizacji prrydomowej oczyszcźami wstazuie
upowazniony pracownik Urzędu Gminy w Że|azkowie,

4. Jeże|i nieruchomość majduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wsrystkich
1sp9hvtaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, uĄrtkowanie ocrys zcń|ni na okretlonej dzińe otaz zgoda na
likwidację istniejącego zbiornika bezodpĘwowego na nieczystości ciekłe.

5. w prrypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej prrydomowej ocryszcza|ni ścieków
o dofinansowanie moze ubiegać się tylko ta osobą które udokumentujJ poniósionó koszty.

6. Wybudowanie 
.i eksploatacja. przydomowej ocryszcza|ni ścieków musi spełniać wymogi zawarte

w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.w sprawie warunków, ja1<le na|eĄ sp-ełniać prry
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie sziodliwych ilaśrodowiska
wodnego (Dz.U.22014 r. poz.l800)

III. Zasady dofinansowania

l.Dopłata przymawar|a będzie jednorazowo. Kwotę dofinansowania ustala się wwysokości 5O%o, |ecz
nie więcej niz 5.000,- zł kosfów kwalifikowanych inwestyóji .

2. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszfy zakupu: całego kompletu urządzeń oczyszcza|ni,
montaż urządzeń, materiafu biologicznego (w ilości niezbędnej do uruchomi"nIuo",y',"zalni).

3. Nie podlegają dofinansowaniu koszty: wykonania prac projektowych, koszĘ robocizny wykonanej we
własnym zakresie przez wnioskodawcę, eksploatacji i konserwacji urządzeń,transpoń itp.
III. Dokumentacja:

Wniosek określony w załącmiku nr l do niniejszego regulaminu posiadacza nieruchomości
o przydzie|enie środków z dochodów budżetu Gminy Że|azków pochódzącymi z.opłat i kar środowiskowych
na dofinansowanie budowy prąydomowej ocryszcza|niścieków powinien zawierać następuj ące załącmiki:

oryginaĘ wymienionych dokumentów do wglqdu i kopie do akt sprawy :
l. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów).
2. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych potwierdzone przezStarostwo Powiatowe.
3. Pozwolenie wodno-prawne (gdy wymagane).

4. Imienną fakturę za zakup urządzenia.

5. Aprobata Ins|rtutu ochrony Środowiska (atesty).

6. oświadczenia wspotwłaścicieli (gdy wymagane). Przewodniczqcy
Rady Ggripy Ze|azków

,.b/v|doAeJ Lesny
u
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7. Protokół odbioru inwestorskiego prrydomowej ocryszczalni ścieków

określony w zał'ącznikunr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. Dofinansowanie na cel określony w pkt przyznawane będzie w wysokości wynikającej z wptywów

z Ętułu opłat i kar środowiskowych.

V. Tryb ubiegania się o dofinansowanie

1. Wnioski o dofinansowanie wraz zwmaganymi załącznikami naleĄ składać w sekretariacie Urzędu Gminy

Że|azków w godzinach urzędowania.

2. Wnioski będą rozpatrywane wedfug kolejności ich składania

3. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszego regulaminu oraz przeprowadzeniu wizji

lokalnej na okolicmość za.instalow ania oczyszczalni zostanie podpisana umowa w sprawie przymania dotacji.

Załączniknr 1 do regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Gminy Żelazków z dochodów budzetu Gminy Że\azków pochodzących z opłat i kar środowiskowych

Że|azków. dnia ............

Imie i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Nr dow. osob. wydany pr2e2..........

Nr PESEL...

URZĄD GMINY

W żehzkowie

WNIOSEK

Zwracan się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie budowy prrydomowej oczyszcza|ni ścieków na mojej

posesji:

określam:

4. datę rozpoczęcia. '''............oraz datę zakoflczenia inwestycji i oddania instalacji do

użytku

5. geoderyjne oznaczenie nieruchomości (obręb, działka), na której zlokalizowano przydomowąoczyszcza|nię

ścieków.......

6. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Informuję, o:

4. rodzaju(typie) zainstalowanej prrydomo w ej oczy szczalni ścieków. . . . . .

5. przepustowości prrydomowej oczyszcza|ni ścieków
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6. sposób likwidacji istniejącego zbiornika bezodpĘwowego nieczystości ciekłe

4) wstępny koszt przedsięwzięcia....

oświadczam, ze:

|. zapomałem/am się z Regulaminem dofinansowania z dochodów budzetu Gminy Że|azków do budowy

przydomowy ch oczy szczalni ścieków.

II. jestem właścicielem (współwłaścicielem), urytkownikiem wiecryĘm w/w posesji. (niepotrzebne skreślić),

III. nie korzystałem/am z dofinansowania budowy przydomowej oczyszcza|ni ścieków,

fV.wyraŻam zgodę na przeprowadzenie oględzin przez przedstawicieli gminy wcelu stwierdzenia zakonczenia

budowy prrydomowej ocryszcza|ni ścieków.

V. do wniosku dołączam wsrystkie wymagane dokumenty (załączniki) określone w Regulaminie (zgodne z pkt III

).

( podpis wnioskodawcY)

1ałączniknr 2 do regulaminu dofinansowania budowy prrydomowych ocryszczalni ścieków na terenie

Gmrny Że|azk6w z dóchodów budietu Gminy Że\azków pochodzącychzopłat i kar środowiskowych

Że\azków. dnia ............

PRoToKÓŁ

stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

na nieruchomości ............

gn, Że|azków, nr ewidencyjny działki ..........'.....'.

będącej własnością Pana./Pani

Pan/Pani

zgłosiłlaw |Jrzędzie Gminy Że\azków zakończenie budowy prrydomowej oczyszcza|ni ścieków.

w trakcie wizji przeprowadzonej w dniu......... ...........oraz na podstawie ńoŻonych

dokumentów:...................

potwierdza się/nie potwierdza się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Powyisry protokół jest podstawą refundacji części kosztów przez Gminę Że|azków na warunkach

określonych w umowie Nr................

Na tym protokół zakończono i po odcrytaniu podpisano.

Protokół spisano w obecnoŚci:

Imię i nazwisko InsĘtucja Podpis
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Przewodniczący
Rady GminY pelazków


