Uchwała nr XVII/159/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni
ścieków na terenie Gminy Czersk”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na
terenie Gminy Czersk”, zwany dalej „programem”.
§2
1. Celem programu jest włączenie do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej tych
nieruchomości, które ze względów technicznych muszą być wyposaŜone w przydomowe
przepompownie ścieków.
2. Program ma zastosowanie w przypadkach podłączania nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
§3
1. Beneficjentem programu moŜe zostać inwestor budowy przydomowej przepompowni
ścieków na nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Czersk.
2. Podstawą wnioskowania o dofinansowanie jest prawo do dysponowania nieruchomością.
3. W przypadku budowy przydomowej przepompowni ścieków dla kilku posesji
jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
dofinansowania udziela się właścicielowi nieruchomości, na której zlokalizowana ma być
przepompownia.
4. JeŜeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wniosek o dofinansowanie składa
jeden ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwem od pozostałych współwłaścicieli
nieruchomości do złoŜenia wniosku i odbioru dofinansowania.
§4
Program nie dotyczy nieruchomości letniskowych
wykorzystywanych na działalność gospodarczą.

oraz

przeznaczonych

lub

§5
1. Program będzie finansowany z budŜetu gminy lub Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rada Miejska corocznie w uchwale budŜetowej określi środki przeznaczone na realizację
programu.
3. Budowa przydomowych przepompowni moŜe być dofinansowana ze źródeł, o których
mowa w ust. 1 do kwoty 5.000 zł, lecz nie więcej niŜ 50 % wartości inwestycji.
4. Dofinansowanie następuje na wniosek inwestora, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
5. Do wniosku o dofinansowanie naleŜy dołączyć:
a) opis przedsięwzięcia,
b) dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością.
6. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu inwestycji w ciągu 3 miesięcy od
złoŜenia wniosku wraz ze zgłoszeniem wykonania inwestycji wg wzoru określonego w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Do zgłoszenia wykonania przydomowej przepompowni ścieków naleŜy dołączyć:
a) kserokopie faktur związanych z realizacją inwestycji,
b) potwierdzenie zakończenia prac wydane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Czersku,
c) potwierdzenie przyjęcia do eksploatacji i włączenia do sieci kanalizacyjnej wydane
przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
d) oświadczenie producenta urządzenia lub jego przedstawiciela, Ŝe roboty montaŜowe
zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a
jego wielkość gwarantuje prawidłowy odbiór ścieków pochodzących od wszystkich
podłączonych uŜytkowników (wraz z gwarancją).
§6
Dopuszcza się dofinansowanie przydomowych przepompowni ścieków wybudowanych po
wejściu w Ŝycie niniejszej uchwały.
§7
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie:
Uchwałą nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.04.2007 r. objęto
dofinansowaniem budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników
bezodpływowych.
Niniejsza uchwała obejmuje dofinansowanie budowy przydomowych przepompowni
ścieków na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które z uwagi na
warunki techniczne (np. ukształtowanie terenu, sąsiedztwo wyłącznie tłocznej sieci
kanalizacyjnej, głębokość posadowienia sieci grawitacyjnej) nie mogą zostać włączone do
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej bez wybudowania przepompowni.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/159/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2008 r.

………………, dnia……………20… r.
……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(dokładny adres zameldowania)
……………………………
……………………………
(nr działki i obręb geodezyjny)
……………………………
( telefon kontaktowy)

BURMISTRZ CZERSKA

Proszę o dofinansowanie budowy przydomowej przepompowni ścieków, na działce
nr

…………………………..

połoŜonej

…………………………………………………

w miejscowości…………………., w kwocie ……………………….. zł.

……………...........…….......
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
-

opis przedsięwzięcia

-

dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością

Zapoznałem się z Uchwałą Nr .................. Rady Miejskiej w Czersku z dnia ............................

………………………….
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/159/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2008 r.

……………., dnia………….......20…… r.
………………………...........
(imię i nazwisko)
………………………...........
(adres)
………………………………
(miejscowość)

BURMISTRZ CZERSKA

ZGŁOSZENIE WYKONANIA
przydomowej przepompowni 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 złoŜonym wnioskiem
o dofinansowanie budowy z dnia..........................., zgłaszam wykonanie przydomowej
przepompowni ścieków:
1) połoŜonym na działce ewidencyjnej nr………..…, obręb ewidencyjny ….................…
2) w miejscowości……………………………
3) przeznaczonej do obsługi ………………………..osób
4) maksymalna wydajność przepompowni ………….m³/d

……………………………
(podpis zgłaszającego)
Załączniki:
1. Ksero faktur związanych z realizacją inwestycji
2. Potwierdzenie zakończenia prac wydane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Czersku,
3. Potwierdzenie przyjęcia do eksploatacji i włączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
4. Oświadczenie producenta urządzenia lub jego przedstawiciela, Ŝe roboty montaŜowe
zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego
wielkość gwarantuje prawidłowy odbiór ścieków pochodzących od wszystkich
podłączonych uŜytkowników (wraz z gwarancją).

