U C H W A Ł A NR XI/58/2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 18 czerwca 2007 roku
w sprawie Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Książ Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558,
Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457/ oraz art. 406 pkt 7a i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz.1199, Nr 170,
poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124./ Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala:
Regulamin częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książ Wlkp. ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§ 1. Regulamin zwany dalej „Regulaminem” ustala zasady wspierania przedsięwzięć
zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym
odprowadzanie ich do gleby i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2.1.Częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup przydomowych oczyszczalni
ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oczyszczalni
obsługującej:
a) jeden budynek mieszkalny,
b) większa liczba budynków mieszkalnych,
2.W przypadku dwóch i więcej współwłaścicieli budynków mieszkalnych, dofinansowanie
wypłacone będzie tylko jednemu współwłaścicielowi budynku.
§ 3.Kwota dofinansowania wynosi do 40% poniesionych kosztów zainstalowania
kompletnej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż:
a) 1.500,- zł dla każdego z wnioskodawców oczyszczalni obsługującej jeden budynek
mieszkalny,
b) wielokrotność kwoty wskazanej w pkt. a), w zależności od ilości obsługiwanych
budynków mieszkalnych,
§ 4. Wysokość środków finansowych określa uchwała budżetowa na dany rok.
§ 5. Datą decydującą o uprawnieniu do dofinansowania o którym mowa w §2 i §3 jest data
końcowego odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzonego przez osobę
z odpowiednimi uprawnieniami.

§ 6.1. Warunkiem dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby lub do wody przez
zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zlikwidowanie osadników
funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.
2. Wymagania formalne dofinansowania:
1) złożenie wniosku do Burmistrza Książa Wlkp. wraz z załącznikami stanowiącymi:
a) oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości
(własność, współwłasność),
b) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia w Starostwie Śremskim,
c) pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń o przepustowości powyżej 7,5 m3 na
dobę, a także na wypuszczanie oczyszczonych ścieków poza granice własnej działki lub
zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę do
Burmistrza Książa Wlkp. przed rozpoczęciem eksploatacji,
d) końcowy protokół odbioru sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami,
e) imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków,
f) certyfikat lub aprobata techniczna wskazująca, ze zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi, bezpieczeństwo konstrukcji użytkowej, odpowiednie warunki higieniczne,
zdrowotne i ochrony środowiska,
2) w przypadku współwłasności oczyszczalni ścieków, posiadanie pisemnej zgody wszystkich
właścicieli, współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni
ścieków na określonej działce.
3. Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków nabytych po dniu
1 stycznia 2007r.
4. Burmistrz Książa Wlkp. powołuje Zespół w składzie 3 osób do sprawdzenia czy
przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w Regulaminie. Zespół
sporządza ze swoich czynności protokół, który wymaga akceptacji Burmistrza Książa Wlkp..
5. Po spełnieniu wymagań określonych w § 6 ust. 2 i 3 oraz na podstawie protokołu
sporządzonego przez Zespół Burmistrz Książa Wlkp. zawiera porozumienie z wnioskodawcą
w sprawie dofinansowania. Porozumienie powinno zawierać:
a) określenie typu przydomowej oczyszczalni ścieków i termin zakończenia zadania,
b) kwotę refundacji,
c) zastrzeżenie, że urządzenia wodne stanowią element stałego wyposażenia.
6. Dofinansowaniu nie podlegają :
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków posadowione na obszarach, gdzie istnieje możliwość
przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2) zmiana systemu unieszkodliwiania ścieków dokonana i odebrana przed dniem 1 stycznia 2007r.
§ 7.1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób wnioskujących w
przedmiotowej sprawie będzie realizowane do momentu wyczerpania się środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą
budżetową na dany rok budżetowy.
2. Wnioski nie załatwione z uwagi na brak środków finansowych, o których mowa w ust. 1,
przechodzą na rok następny.
3. Wnioski będą załatwiane zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

