Załącznik do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie …………..
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIAKOSZTÓW BUDOWY
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWNA TERENIE
GMINY CEDRY WIELKIE.
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącymi przedsiębiorcami ,
dofinansowania za zrealizowane przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cedry Wielkie.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w znacznej odległości
od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione
( nie umieszczenia nieruchomości w planie oczyszczania ścieków dla Gminy Cedry Wielkie ), którzy
na nieruchomościach tych nie prowadzą działalności gospodarczej.
3. Dofinansowanie polega na refundacji (zwrocie) kosztów budowy przydomowych oczyszczalni na
zasadach określonych w Regulaminie. Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do
budynku/działki znajdującego się na terenie Gminy Cedry Wielkie.
4. Dofinansowanie przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów
realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
§2.
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Cedry Wielkie, zgodnie z załącznikiem do
niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dołączyć:
a) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której zostało zrealizowane
przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć
zgodę współwłaścicieli;
b) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót;
c) kopię pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót i przystąpienia do
użytkowania;
d) kopie faktur świadczących o poniesionych kosztach.
3. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich może żądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje lub
dokumenty. Nie udzielenie dodatkowych informacji we wskazanym terminie traktowane będzie jako
wycofanie wniosku z procedury przyznawania dofinansowania.
§ 3.
1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie
Gminy na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu
Gminy w Cedrach Wielkich.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być
dofinansowane w roku następnym.

§ 4.
1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.
2. Zadaniem Komisji jest:
a) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu,
b) wnioskowanie do Wójta o przyznanie dofinansowania,
c) Komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów oraz po
przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając
pisemnie wnioskodawcę.
§ 5.
1. Wysokość dofinansowania na jedną przydomową oczyszczalnię ścieków jest ustalona kwotowo i
wynosi do 50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 6000 zł.
2. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Cedry Wielkie kwota dofinansowania wpłacana będzie na
wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję wizji w terenie, przedłożeniu przez Wnioskodawcę,
w Urzędzie Gminy w Cedry Wielkie wszystkich dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2
niniejszego Regulaminu i podpisaniu umowy.
3. Podstawą przekazania dofinansowania ze środków funduszu jest zawarta umowa.
4. Umowa określa w szczególności:
a) nazwę zadania,
b) wysokość dofinansowania,
c) ogólny koszt zadania i czas jego realizacji,
d) planowany efekt ekologiczny oraz sposób i termin jego osiągnięcia,
e) zasady kontroli przyznanej dofinansowania,
f) warunki rozwiązania umowy.
§ 6.
1. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania będą do pobrania w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy w
Cedrach Wielkich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.cedry-wielkie.pl.
Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w pok. Nr 14 budynku
Urzędu Gminy Cedry Wielkie w godzinach urzędowania.
2. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu.
3. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału
dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Załącznik regulaminu:
- wniosek o dofinansowanie,
- umowa.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Cedry Wielkie, dnia ............................

Wójt Gminy Cedry Wielkie
ul. Krasickiego 16

83-020 Cedry Wielkie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków
zgodnie z Uchwałą Nr …….. Rady Gminy Cedry Wielkie.
I.

Dane wnioskodawcy

* Imię i nazwisko....................................................................................................
* Adres zamieszkania.............................................................................................
* Telefon.................................................................................................................
* Nr dowodu osobistego.........................................................................................
wydanego przez.......................................................................................................
* Nr PESEL ...........................................................................................................
* Nr NIP..................................................................................................................
* Nazwa banku i Nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie
................................................................................................................................
Dane współwłaściciela oczyszczalni

* Imię i nazwisko.,..................................................................................................
* Adres zamieszkania.............................................................................................
* Telefon.................................................................................................................
* Nr dowodu osobistego.........................................................................................
wydanego przez.......................................................................................................
* Nr PESEL................................................................................….......................
* Nr NIP ................................................................................................................
* Nazwa banku i Nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie
.............................................................................................................................
II.

Dane formalno - prawne inwestycji

1. Adres nieruchomości, na której eksploatowana jest oczyszczalnia
................................................................................................................................
2. Zgłoszenie do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim z dnia ........................... o przystąpieniu do budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
3. Protokół odbioru z dnia ...................................................................................
4. Data rozpoczęcia budowy........................................................
5. Data zakończenia budowy.......................................................

6. Data oddania oczyszczalni do eksploatacji.............................
5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr uprawnień kierownika budowy
............................................................................................................................................
.....................................................................................................
III.

*
*
*
*
-

Dane techniczno - ekologiczne

Typ oczyszczalni...............................................................................................
Przepustowość...................................................................................................
Przystosowanie oczyszczalni do oczyszczenia ładunku zanieczyszczeń
BZT5 (w g/d lub kg/d lub RLM).....................................................................
Zawiesina (w g/d lub kg/d lub RLM)................................................................
Efekt oczyszczania ( % redukcji)
BZTS................................................................................................................
Zawiesina.........................................................................................................
Odbiornik ścieków oczyszczonych....................................................................
..........................................
Podpis Wnioskodawcy.

Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie
Gminy):
1. zgłoszenie do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim o
przystąpieniu do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, w przypadku:
- szczególnego korzystania z wód (odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub
do ziemi na gruncie innego właściciela),
- wprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków w ilości większej
niż 5
m 3/d,
- zgłoszenie organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust. l ustawy z dnia 27.04.2001
Prawo ochrony środowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.), w związku z § 1 i 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.11.200l r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585 z 2001 r z późn. zm.).
3. pozwolenie na budowę ( w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5
m3/d),
4. protokół odbioru oczyszczalni.
5. faktura zakupu, dowód zapłaty.
6. dane dot. oczyszczalni i terenu, na którym została zlokalizowana (opis oczyszczalni, zasada
działania, warunki gruntowo - wodne podłoża, odległość od wód powierzchniowych).
7. analiza ścieków oczyszczonych.
8. informacja o procentowym udziale inwestorów (w przypadku wspólnego wybudowania
oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m3/d).

Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Umowa Nr .. /…..
Zawarta w dniu ........ roku w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie,
z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie reprezentowaną
przez:
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy
zwanego
dalej „Finansującym”
a
Panem/Panią …………………....................................................................
.
zam. w .......................................................... przy ul................................................
legitymującym
się
dowodem
osobistym
Nr................,
wydanym
przez
............................................................ Nr NIP ..................., Nr PESEL............................
zwanym dalej „Dofinansowanym”,
o
następującej treści:
§1
Strony ustalają, że wybudowana i oddana do użytku oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi
określone w Regulaminie przyznawania dofinansowania dla osób fizycznych, które wybudowały
przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do Uchwały
Nr
Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia
i w związku z powyższym przyznaje się
dofinansowanie
w
wysokości................................zł.
(słownie:
...............................................................), do zakupionych urządzeń przydomowej oczyszczalni
ścieków typ................................................... wybudowanej
w........................................na działce
nr………
Dofinansowany
przedłożył
fakturę
zakupu
Nr............
,
wystawioną
przez
........................................................................... z dnia ............
§2
Finansujący zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na konto Dofinansowanego;
Bank ..............................................................................................
Nr konta ........................................................................................
w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
§3
Dofinansowany zobowiązuje się do:
- bieżącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, w sposób
zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń
określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002r w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002r.
Nr 212 poz. 1799 z późn. zm.),
- kontrolowania skuteczności działania oczyszczalni, poprzez wykonanie przez
upoważnione jednostki analiz ścieków, przynajmniej 1 raz w roku, z dwóch punktów tj. ze
zbiornika oraz studzienki rozdzielczej i dostarczenie ich do tut. Urzędu. Oczyszczalnia
powinna zapewnić redukcją zanieczyszczeń:
a) BZT5 dopływających ścieków redukowane co najmniej o 20 %
b) zawartość zawiesin ogólnych redukowana co najmniej o 50 %,

- wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania wyłącznie ścieków bytowogospodarczych, pochodzących z budynku mieszkalnego i oświadcza, że do
oczyszczalni nie będą podłączone ścieki pochodzące z prowadzenia działalności
gospodarczej,
- eksploatowania oczyszczalnia nie będzie powodować uciążliwości ani szkód na
nieruchomościach sąsiednich oraz ich mieszkańcach,
- dofinansowany zobowiązuje się w ciągu 5 lat od dnia przekazania środków do poddania
się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji. Kontrolę przeprowadzą osoby
upoważnione przez Finansującego.
§4
W razie niedotrzymania warunków określonych w § 3 lub zaprzestania eksploatacji oczyszczalni z
przyczyn leżących po stronie Dofinansowanego, zobowiązuje się on na pisemny wniosek
Finansującego do zwrotu kwoty wymienionej w § 1 w terminie 30 dni od daty doręczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości eksploatacji oczyszczalni lub zaprzestania jej
działania.
§5
Uprawnienie żądania zwrotu kosztów dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od przekazania ich
Dofinansowanemu.
§6
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi dla siedziby Finansującego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
Finansujący,

Dofinansowany,

