Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151/83/07 z dnia 12 czerwca 2007

Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie
Gminy Trzebnica.
§1

1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do
poprawy środowiska przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym
odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na
montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia
ścieków z obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie Gminy
Trzebnica, z wyłączeniem miasta Trzebnica w granicach administracyjnych.
§2
1.
Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest rzeczywiste ograniczenie
zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla
obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów
budowlanych o innym przeznaczeniu) zlokalizowanych na terenie Gminy
Trzebnica, z jednoczesnym zlikwidowaniem osadników funkcjonujących jako
szambo w przypadku ich występowania.
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2.

§3
Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie
określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej
ilości wniosków realizacja ich nastąpi w roku następnym.

3. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym
wyżej wymienionego dofinansowania jest data przedłożenia w Urzędzie
Miejskim
końcowego protokołu odbioru
technicznego przydomowej
oczyszczalni ścieków - nie później niż do 15 grudnia danego roku.
§4
1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
do 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z
montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 1 500,- zł
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( słownie: tysiąc pięćset złotych) dla mieszkańców budynków
jednorodzinnych,
nie więcej niż 4500,-zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) dla
budynków wielorodzinnych.
2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie
dofinansowania ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
3.
Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków
pochodzących z gospodarstw domowych lub rolnych, których przepustowość
nie przekracza 5 m3 / dobę.
§5
Procedura przyznawania pomocy
1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać po uchwaleniu przez Radę
Miejską w Trzebnicy budżetu na rok, w którym dotacja ma zostać udzielona
2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć na
formularzu dostępnym Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego
w Trzebnicy lub na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
3. Zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji nie może obejmować
przedsięwzięć zrealizowanych przed złożeniem wniosku.
4. Weryfikację wniosków pod względem merytorycznym prowadzi Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
5. O kolejności udzielania dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych
wniosków.
6. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego
wniosku, pomiędzy wnioskodawcą a gminą zawarta zostaje urnowa o udzielenie
dotacji.
7. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca dostarcza do Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy dokumenty stwierdzające jego wykonanie, przewidziane umową.
8. W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, gmina wypłaca
wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie przewidzianym umową.
9. Wypłata dotacji nastąpi pod warunkiem:
1) dostarczenia przez wnioskodawcę:
a) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
b) kopii faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie
nakładów;
c) certyfikatu lub aprobaty technicznej,
potwierdzających zgodność
zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami .
2) pisemnego potwierdzenia nie wniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) pisemnego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego
uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, w tym likwidacji starego szamba.
10.W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa
w ust. 8 i 9 wnioskodawca traci prawo do dotacji.
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§6
4. Dofinansowaniu nie podlegają:
1)

przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie
istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej,

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych
oczyszczalni
ścieków,
3)

koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

4)

koszty sporządzonej dokumentacji.

