UCHWAŁA NR xxvl/177l2012
RADY GMINY CZARNA
z dnia 1i kwietnia 2012 r.

Żrsad udzielanir z budżetu gminy dotacji na dofinansowani€ kosztów budowy
gminy Czarna '
przydomo\rTch oczyszcŻalni ści€ków na t€r€nie

w sprawie okr€śl€nia

Na podstawie art.ls ust.z pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządŻie gminnym /tj'
Dz' U' Z200l roku \l 142' poŻ' l59l zp n'
zml, art. 400a ust. I pkt 2 oraz art. 403 ust. 2, 3,
4, 5 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz'U' z 2008r. Nr 25, poz.
150 z pófu'zm), oraz art' 22t ust. 1 ustawy z dnia

27

sierpnia 2OO9r. o fLnansach publicznych
(Dz'lJ. z2009r' Nr l57, poz' 1240 z p6źn. zrn)
uchwala się co następuję:

s 1.

1.

okeślasię zasady

udzielania

zbudżell gmin} dotacji na dofindn'ou,lfie

budowy przydomo\łych oczyszczalni ścieków na
gmin) c/atną klótego Lreść(Ianoui

terenie

załącznik Nr

l

do uchwały'

2' określa się wzór wniosku o uŁielenie
dotac.ji stanowiący załącŻnik Nr 2 do ucbrvaly.
S 2. W)

konanie uchwal) powierTa

sie

Wójtowi Gminy Czarna.

l4
s 3. Uchwała wchodzi w żrycie po uplywie
dary opublikowania w Dzięnniku

dni od

Urzędowym województwa Podkarpackięgo'

Przęwodniczący Rady

cminy

cr""F

Jan'lsz cieśla

Id:

QYVTC BAYWC WWCS_FoITU'QKOZR PodPisanv

Załącznik Nr

l

do Uchwaly Nr

xxvl/l77120t2

Rady Gminy Czarna
z dnia

l3 kwietnia 2012 r.

''Zasady udzielania dotacji na dolinansowanie budorrT przydomo'irfch oczyszczalni ścieków nł
ter€nie gminy czarna" Regulamin ustala zasady wspierania budowy przydomo\łTch oczyszczajni ścieków
na terenie Gminy CŻarna, które zape\łniają oczyszczęnie ścieków bytowych w slopniu umożliwiającym
odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiąŻującymi przepisami.
S 1. Warunki otrzymania dotacji
1.

Dofinansowanie udzielanejest w formie dotac.ji na podstawie zlożonego wniosku.

2' Dotacja moŻe być udzielona osobom

fizycznyn, które spełniąłącznienastępującę wan]nki:

l) posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalrym' na któĘ zamiefzają
zainstalować przydomową ocŻyszczalnię ścieków (w przypadku posiadania innego lytułu prawnego do
nieruchomości niŹ własność,do wniosku nąleŹy dołączyć pisemną zgodę wlaściciela ni€ruchomości'
W przypadku współwłasnościnieruchomości nalezy dolączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia
wsz'stkich współwłaścicie1i)'
2) ŻlilNidlią zbiolniki bezodpływo\Ye na niecŻystoścj płynne, jeśliistnieją Przez likwidację zbiornika
bezodplywowego należy równieŹ rozumieć przełączenie strumienia ścięków do oczyszczalni
ekologicznej,

tęj nieruchomości, po zawarciu unrowy o dotację, instalacji przydomowej oczyszczaln|
umoŹliwiający jej ciągle uŻywanie i przęz okes co najmniej 5 lat od daty rozpoczęcia
w
sposób
ścieków,
eksploatacji.

3) dokonają na

]. Dotacja udzięlana jest jednorazowo na podstawie umowy Żawarte.j przed dokonaniem instalacji
budowy p.zydomowej oczyszczalni ścieków i stanowi refundację kosztów zakupu i nontażu przydomowej
oczyszczalniścieków.
4' Dotacja na przydomowąoczyszczalnię ścieków na tęj samej nierucbomości przysługuje tylko raz'
5.

Budowa pfzydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowywanajednoczęśnie z dwóch

lub więcej źródeł.
6'

Dotacja udzielana będzię na budowę przydomowej oc?łszczdlni ścieków do nieruchomości

zabudowalrych na obszarze o rozploszonej budowie, gdzię nię przewiduje się budowy zbiorczego systęmu
kanalizacji sanitarnej bądŹ podłączenie do istniejącego systemujest z przyczyn tęcbnicznych n;emożliwe ]ub
ekonomicznie nieuŻasadnione.
s 2. wysokośó przyznanej dotacji

1' Wnioskujący może uzyskaó dotację na budowę przydomowej oŁzyŚzcza|ni ścieków w wysokości do

50% kosŹu caikowitego (zŃupu wraz z montażem ac.:lszcza1ni) udokumentowanego na podstawie faktur
lub rachulrków , lecz nie więcej niż:
1) 4ooo zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będziejeden budynek mieszkallry'

2. Dofinansowaniu nie podlegaj{

l) koszty zakupu pojedynczych elenel1tów (urządzeli) przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) koszty robocizlly wykonanęj we własnym zakresię przez wnioskodawcę,
3) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych

decyzji i pozwoleń administracyjnych

przewidzianych przepisami prawaJ

4)

io:

prrydomowe oczyszczfuliie ścieków podlączane do obięktów letniskowych lub wykorzysrywane na
działalnośćgospodarczą

QYvTc-BAYwC W\\cS-rOlTU QKOIR. PJJp sry

5) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

zlokalizowa e na terenach przewidŻianych w wieloletnim planie
kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem nieruchomości, gdzie
do
budowy
inon,o*1,' lub strategii Gminy
ekonomiczrych nie będzie uzasadnione'
ze
względów
doprowaduenie kanaliŻacji sanitarnej

6) przydomowe oczyszcz^lnie ścieków

S 3. Tryb udzielania i rozl;czania dotacji

l' DofilraNowanię z budżetu gminy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwę po

spelnieniu następujących warunków:
l

a)

) prŻedłożeniu przez

wliosku

właścicielanieruchomości następujących dokumęntówi

o przyznanie dotac.ji z budżetu gminy na budowę przydomowej

b) dokumentu pot\'vierdzającego

oczyszczalni ścieków,

tytuł prawny do władania nieruchomością na której będzie montowana

oczyszczalnia ścieków,

c)
d)

apki wraz z zaznaczoną lokalizacją prŻydomowej oczyszczalni ścieków,

pmwomocnych zgłoszeli, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależnościod przepustowości

oczyszcŻAI^j,
e) opisu projektu technicznego instalacji ofaz aprobaty technicznych \łymaganych w przepisach prawa.

2' Wniosl(i o ttdzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozpatruje Wójt Gniny
czarna wkolejności ich wpływu' w przypadlG \\'yczerpania środków finansowanych plŻeznaczonych na
realizację dotacji celowych w dalym roku wniosek będzie realizowany w pierwszej kolejności w następnym
roku budżeto\rym'
3.

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umoły.

4' Po zawarciu umowy i realizacji inwestycji pracownicy Urzędu Gminy Czarna stwierdzająjej wykonie
w drodze oględzin, z których sporządza.ją protokół '
5' Kwota dofinansowania wypłacana będzię na wsl(azany rachunek banko\ły wnioskodawcy w terminie
30 dni od daty przedłożen;a w Urzędzie Gniny czarla protokołu odbioru komisyjnego wybudowanej

aczlszczz'l.rli ścieków wraz z kserokopia faktur

vAT

]ub rachunków uproszczonych doryczących zakupu

oczyszczalni ścieków
6' Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji

ocryszc.A\ni ścieków niezgodnie

Ż wanrnkami

lub ęksploatacji przydomowqj

określolrymiw wytycznych eksploatacji opracowonej prŻez

producęnta (dostawcę) urządzenia'

C,4

]d:
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"ry,

Załącznik Nr 2 do Uchlvały Nr Xxvl/177120I2
Rady Gniny Czarna
z dnia l3 kwietnia 2012 r.

wniosek

o

ualzielenie alotscji

nr

budowę przydomowej oczyszczalni

ści€ków' Wzór

wnilosEK
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