Załącznik do uchwały nr XXI/189/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29.04.2009 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
I WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZERWIEŃSK

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącymi
przedsiębiorcami, dofinansowania za zrealizowane przedsięwzięcie polegające na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości (posiadający tytuł
prawny do budynku/działki, znajdującego/cej się na terenie Gminy Czerwieńsk), położonych
w znacznej odległości od zwartej zabudowy, gdzie podłączenie do zbiorczych kolektorów jest
ekonomicznie nieuzasadnione. Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie
ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejącej
lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Dofinansowanie polega na refundacji (zwrocie) części udokumentowanych kosztów
realizacji ww. zadania, po jego zakończeniu, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń
przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych
(budownictwa mieszkaniowego), zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwieńsk,
z jednoczesnym odłączeniem osadników funkcjonujących jako zbiornik bezodpływowy
(szambo), w przypadku ich występowania.
§ 3. 1. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie określona w uchwale budżetowej na
dany rok budżetowy.
2. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten
cel w uchwale budżetowej.
3. Warunkiem decydującym, o uprawnieniu do otrzymania, w danym roku budżetowym
ww. dofinansowania, jest data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku kompletnego
wniosku o dofinansowanie.
§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50
% wartości brutto poniesionych wydatków, udokumentowanych fakturą na zakup wraz
z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100) dla mieszkańców budynków jednorodzinnych.

2. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących
nieruchomości kwota dofinansowania wynosić będzie do 50 % wartości brutto poniesionych
wydatków lecz nie więcej niż maksymalna kwota określona w ust. 1 przypadająca na każdego
właściciela nieruchomości uczestniczącego w wybudowaniu wspólnej przydomowej
oczyszczalni ścieków.
3. W przypadku wybudowania wspólnej oczyszczalni przez właścicieli budynku
wielorodzinnego mają zastosowanie przepisy ust. 2, niniejszego paragrafu (warunek posiadania
odrębnej własności lokalu).
4. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Dofinansowaniu nie podlegają koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez
wnioskodawcę.
§ 5. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku,
w którym należy określić:
1) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (miejscowość, ulica, nr działki, nr KW), na której
będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
2) określenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wartość wstępnego
kosztorysu przedsięwzięcia,
4) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
(wzór druku wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest
przedłożyć:
1) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Zielonogórskiego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków powyżej 7,5m3 na dobę,
2) lub kopię zgłoszenia, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
3) dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę - pozwolenie wodnoprawne
wydane przez Starostę Zielonogórskiego,
4) wstępny kosztorys przedsięwzięcia,
5) w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia,
posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie
i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
3. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania będą do pobrania w Urzędzie Gminy
i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25, w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – pokój nr 109.
4. Wniosek o dofinansowanie (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganymi załącznikami
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 w godzinach
urzędowania.
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5. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału
dokumentów , dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku może żądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe
informacje lub dokumenty. Nie udzielenie dodatkowych informacji we wskazanym terminie
traktowane będzie jako wycofanie wniosku z procedury przyznania dofinansowania.
§ 6. 1. Kolejność refundacji uwarunkowana jest datą złożenia kompletnego wniosku oraz
datą zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Po spełnieniu, przez wnioskodawcę, warunków formalnych, wyznaczony pracownik
Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku dokona wizji lokalnej, na podstawie której protokolarnie
stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku .
3. Na podstawie ww. protokołu sporządzona zostanie, z wnioskodawcą, umowa
określająca:
1) typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) wysokość kwoty refundacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
(wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
4. Realizacja dofinansowania dokonana zostanie po spisaniu końcowego protokołu odbioru
przedsięwzięcia, sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu oddania do
eksploatacji instalacji przez wnioskodawcę - Burmistrzowi Czerwieńska.
(wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu),
(wzór druku zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
5. Protokół odbioru sporządzony zostanie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku oraz wnioskodawcy.
6. Załączniki do niniejszego protokołu odbioru stanowić będą:
1) imienny dowód zakupu dokumentacji technicznej, zakupu wraz z montażem
przydomowej oczyszczalni ścieków (potwierdzone kserokopie faktur),
2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami:
- technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji,
- użytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska
(ważne w dniu zakupu oczyszczalni ),
3) zgłoszenie do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku o oddaniu do eksploatacji
oczyszczalni,
4) potwierdzenie osiągnięcia zamierzonego efektu oczyszczania (wyniki badań ścieku
oczyszczonego w zakresie podstawowym: BZT, ChZT, zawiesina ogólna).
§ 7. Zatwierdzona przez Burmistrza Czerwieńska kwota dofinansowania wpłacona zostanie
na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
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