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Uchwała IYr XIII/6tl07
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 listopada 2007 roku

w

sprawie: Regulaminu dofinansowania

przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie gminy Pyzdry ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkL. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samotządzie
gminnym Qz.U.z2A0I r. Nr 142, poz. I59i; zmiany: Dz. U. 22002 r. Nr 23, poz.220,Nt
62, po2.558, Nr I13, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 22003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162,poz.1568; zŻ004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
22005 r. Nr 172, poz.I44I i Nr 175,po2. 1457;22006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181poz.1337
oTaz z 2001 r ' nr 48 poz. 327 i Nr 13 8, poz. 97 4) oraz art. 406 ust' 1 plł.. IŻ ustawy z dnta 27
kwietnia 200I t. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr l29 poz. 9a2, zmiany:
Dz.U ' z2005 r. Nr 113 poz' 954; zŻ006 r' Nr 170 poz. I2I7, Nr 169 poz' 1' 199 i Nr 249 poz.
1832 oraz 22007 r. Nr 21 poz. 124, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587 i Nr 124 poz. 859)
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala:

$1.

,,Regulamin dofinansowania przydomowych oczyszcza|ni ścieków na terenie gminy
PyzrJry ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

o następującej treści:

szczalni ścieków określa:
1) zasady udzielania pomocy finansowej zę środków Gminnego Fundusztt ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej ptzeznaczonej na zakup przydomowej oczyszczaIni
ścieków,
2) wzory:
a) porozumienia o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Ściekow, stanowiący
zaŁączrttk nr l do uchwały,
b) wniosku, stanowiący załącznlknr 2 do uchwały,
c) protokołu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
i likwidacji istniejącego zbiomika bezodpĘwowego na nieczystości ciekłe'
stanowiący załączruknr 3 do uchwały.
2. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
a) regulaminie _ rozumie się przez to Regulamirr dofinansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
b) wnioskodawcy - rozumie sięptzez to właściciełii współwłaścicielinieruchomości,
użytkowników wieczystych nieruchomości oraz ich pozostałych posiadaczy.
1. Regulamin dofi nansowania przydomowy ch oczy

3. Wnioskodawcom będzie udzielone dofinansowanie wydatków poniesionych na

zakup
przydomowej oczyszczalni ścieków pod warurrkiem jej zamontowania na terenie posiadanej
nieruchomości.

4. leżę|i rra terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpłyłvowy na nieczystości ciekłe,
warunkiem dofinansowania jest likwidacja tego zbiomika.

5. Jezeli nieruchomośó znajduje się we współwłasnościwymagana jest pisemna zgoda

wszystkich współwłaścicielina posadowienie, zainstalowanie' uz1tkowanie oczyszczaIni na
okreśionej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe.
6. JeŻeli nieruchomośćznajduje się w posiadaniu za|eŻnym, wnioskodawcazobowlęany jest
do przedłozenia pisemnej zgody właściciela(właściciel|)na zamontowanie przydomowej
oczyszczalni ściekow.

7. Jezelj przydomową gc,zlszczalnia ścieków ma byc podłączona do dwoch lub

więcej
koszt
się
tylko
która
udokumentuje
moŻe
ubiegaó
ta
osoba,
budynków o dofinansowarrie
zakupu przydomow ej oczy szczalni ścieków.

8. Warunkiem dofinansowania jest

za:warcie porozumienia wg wzoru określonego w
załącznlku nr 1 do uchwały oraz zŁożenie wniosku wg wzoru określonego w załączniku nr 2
do uchwały wraz Zniżej wymienionymi dokumentami:
1) pozwoleniem na budowę wydanym ptzez Starostę Wrzesińskiego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopię
zgłoszenta u potwierdzonego pTzez Starostwo Powiatowe we Wrześnio zamtarze
przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej
oczyszcza|ni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
2) pozwo|eniem wodno - plawnym wydanym pruez Starostę Wrzesińskiego dla
oczyszczalni o przepustowoŚci powyżej 5,0 m3 na dobę,
3 ) mapą sytuacyj no - wy s oko śc iow ą z zaznaczęnlem o czy szcza|ni,

4)

aktualnym wypisem

z księgi

wieczystej potwierdzającym własnośÓ'
współwłasnośó,uż1.tkowanie wieczyste, a w przypadku posiadacza - dokumentem

potwierdzającym prawo do posiadanla oraz dokumentem stwierdzającym opłacanie
pociatku od nieruchomości lub rolnego, w przypadku, gdy ten obowiązek ciĘy na
posiadaczu,
5) pisemną zgodą o ktorej mowa w ust. 4 i ust. 5,
6) imienną fakturą od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków'
7) certyfikatem lub aprobatą techniczną wykazującą Że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi - bezpieczęństwo konstrukcji, uŻytkowymi - odpowiednie
warunki higieniczne, zdrowotnymi i ochrony środowiska (waznymi w dniu zakupu
oczyszczalni).

Z

zasttzezenięm ust. 10 Regulaminu wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich
składania.

9,

10. w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o doflnansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest
ekonomicznie nieopłacalna.
będąrozpaĘwane w następujących terminach:
1) wnioski złoŻone do 15 lutego - do końca lutego danego roku budzetowego"
2) w przypadku dysponowania środkamina dany rok budzetowy po tęrminie
określonymw pkt l, wnioski złoŻone do 15 wrześniabędą rozpatlywane do końca

11. Wnioski

wrześniadanego roku budzetowego.

r

3

12' IlośÓ środków ptzeznaczonych na-dofinansowanie przedsięwzięciaz
Gminnego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie ońślunu w uchwale
budzetowej na dany
rok budzetowy.
13' W przypadku W.czerpania środków finansowych, o których
mowa w ust I2, z Gmirnego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wo"dnej w darrym
roku' dofinansowanie będzie
rcalizowarte, według kolejności złozeiiawniosku, w następnyrn
roku kalendarzowym.
14. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi
|00O zł.

15' Warunkiem realizacji wniosku jest sporządzeruę Drzez przedstawicieli
Urzędu
Pyzdrachi przy udziale osoby posiadającej -uprawńięniabudowlane wskazanej Gminy w
ptzez
y391kodawcę protokołu stwierdzenia zakonózenla budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków i likwidacji istniejącego zbiornikabezodpływowego na
nieczystości ciekłe (załącznik

nr 3 doRegulaminu).

16. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnię ścieków z\okalizowane na obszarach,
gdzie istnieje
możliwośótechniczna przyŁączenia posesji do istniejącej sieci kana\izacji
otaz na obszarach, dla których Gmina posiada projekty technicznesanitarnej
wraz Z
pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitamej,
2) koszty 3kupu pojedynczych elementów wykładających się na przydomową
o czy szczalnie ścieków,
3) koszĘ montazu'
4) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.
$2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

P

y zdr.

$3.

Uchwała wchodzi

w

życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Woj ewództwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do UchwaĘ Nr

XIIv6lI07

Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 listopada2007 roku
sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomouryzch
ścieków na terenie gminy
Pyzdry ze środków Gminnego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

w

Regulamin dofinarrsowania przydomowych oczyszczaki ścieków ustala zandy wspierania
przedsięwzięć: anterĄących do poprawy stanu środowiska przez montowanie przydomowych
aczyszczalnt ściekow, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umoźiwiającym
odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowipująpymi przeeisami

:ffi:

