
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2016
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  ze środków budżetu Gminy Lipie

Na podstawie art.30.ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 
2016 r poz. 446) oraz Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XVIII/121/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”.

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje komisję do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie  w miejscowościach  Giętkowizna, 
Grabarze, Troniny, Chałków, Rozalin, Brzózki, Zimnowoda-Karcze, Kleśniska, ul. Marianka, ul. Stawki, 
ul. Lasek, ul. Szkolna, Parzymiechy, ul. Stawowa, ul. Chmielna, ul. Zagórze I, II, ul. Głęboka od Nr 1-12, 
ul. Polna od Nr 13-25, ul. Leśna 2 oraz od Nr 14-22, ul. Reformy Rolnej, Wapiennik. Kryterium 
uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z 
następujących warunków:

· Brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na 
którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

· Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej.

· Budowa przydomowej oczyszczalni ściekowa obszarach o rozproszonej zabudowie.

· Ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej bądź planowanej budowy sieci 
kanalizacyjnej.

· Zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. w następującym 
składzie:

Kobiela Mieczysław                                  Przewodniczący

Wieloch Ewa                                             Członek

Pilśniak Mariusz                                        Członek

Nicpoń Jacek                                             Członek

2. Do zadań Komisji należy:

- sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie,

- przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków 
z dokonanymi zgłoszeniami i obowiązującymi przepisami,

- sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania 
dofinansowania lub jego odmowy.

§ 2. Określam następujące wzory dokumentów do realizacji zadania:

1. Umowa o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 
1 do niniejszego zarządzenia,
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2. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2016 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 8 kwietnia 2016 r. 

 
UMOWA  Nr ………/ 

Zawarta w dniu ……………………………  pomiędzy Gminą Lipie z siedzibą:  42-165 Lipie,  

ul. Częstochowska 29 NIP 5742055022, REGON 151398304 reprezentowana przez : 

Wójt Gminy Lipie  Bożena Wieloch. 

a. 

właścicielem/współwłaścicielem/*                                                                     

zamieszkałym ……………………………………………………..                                         

…………………………………………………………………………                                        

………………………………………………………………………..                                        

Pesel ………………………………………………………………                                          

Nr dowodu osobistego……………………………. 

wydany  przez               ……………………………………………………………………………………………. 

właścicielem /współwłaścicielem/* nieruchomości oznaczonej  nr. ewid działki  ……………………………    

położonej w  miejscowości:   ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej „Właścicielem/współwłaścicielem/* nieruchomości”. 

§ 1. 

Właściciel/współwłaściciel/* nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków 

§ 2. 

Na podstawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu 

gminy Lipie w ………. roku, zatwierdzonego przez Radę Gminy Lipie (uchwała 

………………………………………………. Rady Gminy Lipie z dnia ……………………..) i  w oparciu  

o wniosek właściciela nieruchomości, Gmina Lipie zobowiązuje się do dofinansowania części kosztów budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Lipie  w kwocie  2000 zł , słownie (dwa tysiące 

złotych)w przypadku wniosku indywidualnego oraz 3500 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych)  

w przypadku wniosku zbiorowego. 

§ 3. 

Tryb płatności nastąpi poprzez wypłatę dofinansowania na konto wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 4. 

1. Właściciel/współwłaściciel/* nieruchomości zobowiązany jest zrealizować budowę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz Warunkami technicznymi 

wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków zapewniającymi spełnienie wymogów zawartych  
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w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U. z  2006 r. Nr 137 poz. 984). 

2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia ustala się na okres do  sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.  

3. Właściciel nieruchomości zgłasza na piśmie w urzędzie gminy Lipie fakt zakończenia inwestycji celem 

dokonania odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Lipie. 

§ 5. 

1. Właściciel nieruchomości otrzymuje zwrot kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze 

środków budżetu gminy w wysokości określonej w §2 niniejszej umowy po zakończeniu inwestycji i, 

odbiorze końcowym robót. 

2. Do zgłoszenia o zakończeniu budowy  właściciel nieruchomości załącza: 

    a.  fakturę zawierającą realizację ( zakup i montaż urządzeń). 

    b.  pozwolenie na budowę lub zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy 

         przydomowej oczyszczalni ścieków. 

    c.  oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba). 

    d. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 

    e. wyniki analiz ścieków. 

    f.  kserokopię aktualnego atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny. 

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu trzech miesięcy po sporządzeniu komisyjnego 

protokołu zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4. Gmina Lipie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy 

otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 

dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania. 

§ 6. 

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. 

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez  sąd właściwy  dla Gminy Lipie. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden 

egzemplarz dział księgowości Urzędu Gminy Lipie. 

 

 

…………………………………   ………………………………………………………… 

           Gmina     Lipie                                                  * Właściciel/współwłaściciel / nieruchomości/ 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2016 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 8 kwietnia 2016 r.                                                                      

 
 

 

………………………………………………                                  ……..............………….. 
                                                                                                            miejscowość 

(imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

 

 

…………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

……………………………………….................... 

 

 

 

ZGŁOSZENIE WYKONANIA 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 

62, poz. 627, z późn. zm.) oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków z dnia ........................................ zgłaszam wykonanie 

przydomowej oczyszczalni ścieków w moim gospodarstwie/ na mojej posesji: 

 

 

1) położonym na działce ewidencyjnej nr.................................obręb ewidencyjny .................... 

 

2) w miejscowości ....................................................................................................................... 

 

3) przeznaczonej do obsługi ......................................................................................................... 

 

4) maksymalna wydajność oczyszczalni .................................................................................... 

 

 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 
 (data) (podpis) 
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