ZARZĄDZENIE Nr 0151/3/09
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 12 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Mrocza.
Na podstawie uchwały Nr XXIX/130/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2008 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin współfinansowania działań polegających na zakupie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Mrocza, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Burmistrza
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie Regulaminu współfinansowania działań polegających na zakupie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza

Regulamin współfinansowania działań polegających na zakupie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Mrocza
1.Współfinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych do oczyszczania
ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych polegać będzie na udzieleniu
dofinansowania z budżetu Gminy Mrocza oraz/ lub środków Funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanych położonych na terenach
nie skanalizowanych o zabudowie rozproszonej na terenie Gminy Mrocza, którzy zainstalują
przydomową oczyszczalnię ścieków w 2008 roku i w latach następnych.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością na podstawie tytułu prawnego.
3. Dofinansowanie ma charakter częściowej rekompensaty kosztów poniesionych na zakup przydomowej
oczyszczalni ścieków i może nastąpić po jej zainstalowaniu.
4. Potwierdzeniem zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/dobę
stanowić będą dokumenty wymienione w punktach 5.2 do 5.5 niniejszego Regulaminu.
5. Ubiegający się o dofinansowanie, jest zobowiązany złożyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w
Mroczy (Plac 1 Maja 20):
5.1. Wniosek wg załącznika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,
5.2. Dokument uprawniający do dysponowania nieruchomością (kserokopię odpisu z księgi
wieczystej lub aktu notarialnego),
5.3.
Kserokopię zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej,
5.4.
Oświadczenie Wykonawcy montażu oczyszczalni, że roboty montażowe zostały wykonane w
sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość zapewnia prawidłowe
oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
5.5.
Kopię faktury dokumentującej zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.
6. Wysokość dofinansowania ustala się na 50% kosztów zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków
jednak nie więcej niż 2.000 zł brutto dla właściciela zabudowy. Wysokość maksymalnej kwoty dotacji w
poszczególnych latach określana będzie odrębnie.
7. Wypłata dofinansowania odbywać się będzie na podstawie złożonych kompletnych wniosków według
kolejności ich składania i będzie uzależniona od wysokości środków finansowych określonych w uchwale
budżetowej na 2009 rok i na lata następne, na działania polegające na zakupie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza.
8. Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym przechodzą do realizacji na lata następne,
według kolejności ich składania.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli informacji
zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Mrocza.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu współfinansowania działań do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MROCZA
Mrocza, dn .........................................
Urząd Miasta i Gminy
89-115 M r o c z a
Plac 1 Maja 20
I. Imię i nazwisko ubiegającego się o dofinansowanie:
.....................................................................................................................................................................
Kwota dofinansowania: ..............................................................................................................................
II. Adres zameldowania ubiegającego się o dotację:
Kod pocztowy ............................ miejscowość............................................ tel..........................................
ulica ........................................... nr domu ................................................. nr mieszkania .........................
III. Adres pod którym funkcjonować będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków
Miejscowość ...................................................

nr domu ...............................................................

Oznaczenie geodezyjne terenu ....................................................................................................................
IV. Opis przydomowej oczyszczalni ścieków
1 ) nazwa oczyszczalni (podać typ i producenta oczyszczalni) .................................................................
.......................................................................................................................................................................
2) przepustowość oczyszczalni ..................................................................................................................
3) typ i pojemność osadnika ....................................................................................................................
4) drenaż rozsączający :
a) łączna długość drenażu .........................................................
b) liczba nitek drenażu ..............................................................
5) objętość dobowa ścieków ......................................................
6) rodzaj budynku, który będzie obsługiwać oczyszczalnia i ilość przebywających w nim osób
.......................................................................................................................................................................
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7) sposób zaopatrzenia w wodę .....................................................................................................................
8) przewidywany czas rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ....................................................................
V. Oświadczam, że zapoznałam (em) się z Regulaminem współfinansowania działań polegających na
zakupie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza przyjętym Zarządzeniem
Nr .......................... Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia ........................................
.............................................................................
data i podpis

Wymagane załączniki:
1. Dokument uprawniający do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego),
2. Kserokopia zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanego przez właściwy organ
administracji architektoniczno – budowlanej,
3.Oświadczenie Wykonawcy montażu oczyszczalni, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową prace
urządzenia, a jego wielkość zapewnia prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
4.Kopia faktury dokumentującej zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dowodem zakupu.
Uwaga: W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis.
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Załącznik Nr 3
do wniosku o udzielenie dotacji do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a................................................................................................................................
Zamieszkały/a ..........................................................................................................................................
Oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn.
zm.), ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej
konieczności – podania ich do publicznej wiadomości, przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w
zakresie oznaczonym w złożonym wniosku i załączonych dokumentach. Jednocześnie potwierdzam że
pouczono mnie o możliwości wglądu w rejestr danych osobowych dotyczącej mojej osoby w celu
skontrolowania i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

........................................................................................
miejscowość, data

.........................................................
podpis ubiegającego się o dofinansowanie
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