Załącznik do uchwały nr 1/2009 Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach z dn. 04.12.2009 r.

R E G U LA M I N
przyznawania dotacji ze środków Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach na realizację zadań
dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
§1
Regulamin ustala zasady wspierania środkami Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach działań
podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, związanych z budową indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków.
§2
Dotacja na działania, o których mowa w § 1, ma charakter częściowej rekompensaty
kosztów poniesionych na realizację zadania, a jej przydzielenie następuje na podstawie
umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Gminną Spółką Wodną w
Prabutach, przed przystąpieniem do realizacji zadania.
§3
Podstawą zawarcia umowy jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożony przez
osoby, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
do regulaminu).
§4
Prawo ubiegania się o dotację przysługuje w sytuacji, gdy Wnioskodawca/Beneficjent
spełnia jednocześnie niżej wymienione warunki:
➢ jest osobą fizyczną, będącą właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego
położonego na terenie Miasta i Gminy Prabuty
➢ wnosi opłaty na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach
➢ nie posiada możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci
kanalizacji zbiorczej
➢ nie posiada na dzień składania wniosku o dotację, podpisania umowy, składania
wniosku o uruchomienie dotacji zaległości w opłatach na rzecz Gminnej Spółki
Wodnej w Prabutach
➢ zleci wykonanie inwestycji specjalistycznej firmie lub wykona pracę pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi
§5
Wnioskodawcy/Beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania procedur administracyjnych
uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), które dla wykonywanych zadań
wymagają zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.
§6
Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji rozpoczyna się dnia 15 stycznia
danego roku i kończy z dniem 15 kwietnia danego roku.
§7
Decydujący wpływ na przyznanie dotacji ma kolejność złożonych wniosków. Wnioski
rozpatrywane będą przez Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, który na posiedzeniu

określi poziom dofinansowania na dany rok.
§8
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z uwagi na brak środków finansowych
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w roku następnym.
§9
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach do dnia 31 maja danego roku w sposób
zwyczajowo przyjęty ogłosi informacje o wnioskach, którym udzielono dotacji ze środków
Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach na budowę indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków
§ 10
Ustala się, że wysokość dotacji wynosić będzie do 50% ogólnej wartości wykonanego
zadania, lecz nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł na jedno zrealizowane zadanie.
§ 11
Termin wykonania przez Beneficjenta przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie
określony w umowie, o której mowa w § 2 regulaminu.
§ 12
1. Beneficjent - osoba z którą zostanie podpisana umowa, o której mowa w § 2
regulaminu zobowiązany jest zgłosić zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w
Prabutach zakończenie etapu prac, polegające na montażu oczyszczalni w otwartym
wykopie.
2. W terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonany
zostanie odbiór robót z udziałem Beneficjenta, Wykonawcy/kierownika robót oraz
przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.
3. Z odbioru robót zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Strony
wymienione w ust.2.
§ 13
1. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie przez Beneficjenta do Gminnej Spółki
Wodnej wniosku o uruchomienie dotacji, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
wraz z następującymi dokumentami: wystawionych przez Wykonawcę faktur
potwierdzających ogólną wartość wykonanego zadania na rzecz Beneficjenta, z
zastrzeżeniem ust. 2 oraz certyfikatów jakości bądź deklaracji zgodności na
zamontowane urządzenia.
2. W przypadku gdy Beneficjent wykonuje prace we własnym zakresie pod nadzorem
osoby uprawnionej do wykonywania/kierowania robotami, faktur potwierdzających
koszty związane z budową indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Przekazanie przyznanego dofinansowania nastąpi na konto Beneficjenta w terminie do
30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1.
§ 14
Beneficjenta obciążają koszty organizacji robót oraz konserwacji.

załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach na
realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Gminna Spółka Wodna w Prabutach
Data ...................................

WNIOSEK
do Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach o przyznanie dotacji na budowę
indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków

.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(adres i nr telefonu)
NIP Wnioskodawcy...................................................................
Nieruchomość – nr ewid. działki ......................... na której wybudowana zostanie przydomowa
oczyszczalnia ścieków położona jest w obrębie geodezyjnym / miejscowości ................................
......................................................... przy ul. ........................................................................................

.......................................................
(podpis Wnioskodawcy)

WSTĘPNA INFORMACJA O ZADANIU
1. Wykonawca uprawniony do realizacji zadania, który podpisze umowę z wnioskodawcą
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres wykonawcy)
2. Krótki opis zadania (rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Planowany termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania ........................... / ...........................
4. Planowany koszt całkowity zadania ......................................................................................
5. Środki własne Wnioskodawcy przeznaczone na finansowanie zadania ...............................
6. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania ......................................................................
7. Nr konta bankowego Wnioskodawcy
....................................................................................................................................................

............................................

.........................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy zadania)

(podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku należy złożyć następujące załączniki:
•
zgłoszenie prac budowlanych oraz oświadczenie, iż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub pozwolenie na budowę
•
informację wydaną przez PWKiC,,PEWIK”Sp z o.o. w Prabutach (administratora sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy) o braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej zbiorczej, bądź o braku sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości/rejonie
•
inne niezbędne dokumenty ustalone w trakcie kwalifikacji wniosku, np. atest instalacji

Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach na realizację
zadań dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

..........................................................
(imię i nazwisko)

......................................,dnia ............................

..........................................................
(adres)
..........................................................

Gminna Spółka Wodna w Prabutach

WNIOSEK O URUCHOMIENIE DOTACJI
ze środków Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach w wysokości .............. zł.
(słownie: ...................................................................................................................................)
na realizację zadania pod nazwą Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków
zgodnie z umową nr ................................................ z dnia ..................................................... .
Podstawą uruchomienia środków są załączone zrealizowane rachunki, faktury oraz protokół
odbioru robót.
Termin rozpoczęcia/zakończenia zadania ....................................../ ........................................
Koszt całkowity zadania

.....................................

Przeznaczone środki własne

.....................................

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

............................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Zrealizowane rachunki, faktury
2. Protokół odbioru robót

