UCHWAŁA Nr 259/5/XXX/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Iłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1), art. 406 ust. 1 pkt 12 i art.
408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. 2) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 3) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”.
2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości” rozumie się osobę fizyczną,
która jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
§ 2. 1. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może być
udzielona dotacja na dofinansowanie zadań określonych w niniejszym programie.
2. Dotacją może być objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa
rozpocznie się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 3.
3. Dotacje będą wypłacane od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których
wytwarzane są ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego,
spełniających łącznie następujące warunki:
1) o dotację nie mogą się starać właściciele nieruchomości na terenie której
prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza,
2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową,
3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej
sieci kanalizacyjnej,
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4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków
będzie przyjmować ścieki od wszystkich lokali w budynku,
5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają wymagania określone w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 4),
6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem
służącym do unieszkodliwiania nieczystości płynnych (dotychczasowe urządzenia
służące do gromadzenia lub odprowadzenia nieczystości płynnych będą
zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu),
7) wnioskodawca posiada tytuł prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków,
8) dotowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie
będą dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem
rozsączającym); przez przydomową oczyszczalnię ścieków z reaktorem
biologicznym rozumie się oczyszczalnię składającą się z trzech komór, w których
zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania,
9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami
nieruchomości nie korzystali dotychczasowo z dotacji określonej niniejszym
programem,
10) nie zalegają w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Iłowa.
§ 4. 1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć
odbierania nieczystości płynnych z jednego lub kilku lokali mieszkalnych oraz z
jednej lub kilku nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków dla więcej niż jednej nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest
właścicielem nieruchomości na której będzie budowana przydomowa oczyszczalnia
ścieków. W takim wypadku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający
wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:
1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,
posadowienie, instalację i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na
likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym
oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości),
2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich
współwłaścicieli będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o
której mowa w § 6.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do
przydomowej oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie
posadowiona na terenie innej nieruchomości.
§ 5. Wniosek o dotację w ramach niniejszego programu składa się do Burmistrza Iłowej.
Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 6. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej a
wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie
większej od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia
danego roku budżetowego:
a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas
umowy na udzielenie dotacji zawierane są kolejno według daty wpływu
kompletnych wniosków, aż do momentu wykorzystania całej zaplanowanej kwoty
dotacji w danym roku,
b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w
pierwszej kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w
drugiej kolejności na terenach, na które istnieje projekt techniczny na wykonanie
wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie pozostałych nieruchomości; wnioski
będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia do Burmistrza
Iłowej.
§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej
przeznaczonych na dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku
wcześniej złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania
przydomowej oczyszczalni ścieków do użytku. Korektę dokonuje się w formie wniosku
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem „Korekta do wniosku z dnia
(data)”. W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie uznawana
data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.
§ 9. 1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni
ścieków.
2. Ustala się kwotę dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w
wysokości 1500 złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż jednego
lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 300
złotych na każdy lokal powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić
więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi właściciel nieruchomości i nie
mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach
niniejszego programu.
§ 10. 1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
wnioskodawca zgłasza ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę, atest lub
certyfikat danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczący jakości oczyszczania
ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym wykazywany jest
całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac
projektowych i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez
wnioskodawcę zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy oraz likwidacji istniejącego
zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane.
3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu
stwierdzającego zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego
lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie
nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 10
ust. 1.
2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:
1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków
dotyczącego jakości oczyszczania ścieków,
2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków,
która po zakończeniu budowy jako całość nie posiada aprobaty, atestu lub
certyfikatu dotyczącego jakości oczyszczania ścieków,
3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3,
4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzonej w
protokole, o którym mowa w § 10 ust. 2,
5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia,
6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie
zakończenia przedsięwzięcia,
7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w
umowie,
8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków,
niekompletnego montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie
terminie zakończenia przedsięwzięcia,
9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania
nieczystości płynnych (likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego
odłączenie po dokładnym oczyszczeniu),
10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6
ust. 1.
§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka
na podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu
dochodowym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 259/5XXX/09
z dnia 27 lipca 2009 r.
Wzór wniosku o przyznanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizacje Programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa

________________, dnia _______
(miejscowość)

(data)

_____________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

_____________________________
_____________________________
(adres zamieszkania)

_____________________________
(telefon, e-mail)

_____________________________
(nazwa i numer dokumentu tożsamości)

_____________________________
(numer NIP)

Burmistrz Iłowej

WNIOSEK
o przyznanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu budowy i
finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Wnioskuję o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z
Programem budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Iłowa określonym w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr ___/5/___/09 z dnia ___________.
Charakterystyka planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) miejsce realizacji budowy:
a) geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków _________________________________,
(numer geodezyjny działki, obręb)

b) określenie właściciela nieruchomości, określonej w pkt 1) lit. a): ___________
_______________________________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu, adres zamieszkania/siedziby)

c) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane _______________
_______________________________________________________________
(nazwa dokumentu i data sporządzenia – np. akt notarialny)

2) planowany termin rozpoczęcia budowy __________________ oraz planowany termin
(data)

oddania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytku ___________________ .
(data)

3) określenie adresu nieruchomości (i lokali mieszkalnych w przypadku budynku
wielolokalowego), z których będą przyjmowane nieczystości płynne do planowanej
przydomowej oczyszczalni ścieków _______________________________________ .
(adres położenia budynku i numery lokali mieszkalnych)

4) ilość osób stale zameldowanych w lokalu lub lokalach, o których mowa w pkt 3, od co
najmniej 1 roku, licząc do dnia złożenia niniejszego wniosku: ______________ .
(ilość osób)

5) najwyższe miesięczne zużycie wody w okresie ostatniego roku liczonego do dnia
złożenia niniejszego wniosku, obejmującego wszystkie lokale wymienione we
wniosku: __________ m3/miesiąc,
(ilość)

6) rodzaj/typ oraz technologia oczyszczania planowanej do budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz jej wydajność eksploatacyjna _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(dane techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków lub odniesienie do odrębnego załącznika do wniosku zawierającego
charakterystykę oczyszczalni)

7) szacowany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w PLN ____________,
(złotych brutto)

w tym koszt urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków _________________.
(złotych brutto)

8) określenie sposobu odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków
(odprowadzenie do cieku wodnego – jakiego, układ rozsączający, itp.) __________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(opis sposobu odprowadzenia ścieków)

Informacja dotycząca sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości (budynku,
lokali) przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) opis sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości (budynku, lokali)
przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(opis)

2) sposób likwidacji istniejącego przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni
ścieków zbiornika na nieczystości płynne ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(opis)

Oświadczam, że:
1) zapoznałem(am) się z uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr _____/5/_____/08 z dnia
_____________ w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków,

2) nie korzystałem(am) do tej pory z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków, jak również inne osoby objęte wnioskiem nie korzystały z dotacji na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa,
3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości wskazanej we
wniosku przez przedstawicieli Burmistrza Iłowej w celu stwierdzenia zakończenia
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika na
nieczystości płynne.

Załączniki:
1) pozwolenie na budowę wydane przez właściwego starostę na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków lub kopię zgłoszenia potwierdzonego przez starostwo
powiatowe o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych z mapą do
celów opiniodawczych z zaznaczeniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni
ścieków,
2) aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność lub
użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której zlokalizowana jest przydomowa
oczyszczalnia ścieków,
3) w przypadku podłączenia nieruchomości do wodociągu, zaświadczenie
odpowiedniego zakładu administrującego wodociąg o ilościach zużytej wody w
poszczególnych lokalach w ostatnim roku liczonym do dnia złożenia wniosku w
rozbiciu na okresy rozliczeniowe tego zakładu,
4) kserokopia umowy i dowodu wpłaty za usuwanie nieczystości płynnych, o których
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) –
dotyczy nieruchomości (budynku, lokali) objętych wnioskiem,
5) dokumenty, o których mowa w § 4 uchwały.

_____________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 259/5/XXX/09
z dnia 27 lipca 2009 r.

Wzór umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

UMOWA Nr _______________

Zawarta w Iłowej, w dniu _____________________ pomiędzy Gminą Iłowa reprezentowaną
(dzień-miesiąc-rok)

przez Burmistrza Iłowej _______________________________________ przy kontrasygnacie
(imię i nazwisko)

Skarbnika Gminy __________________________________
(imię i nazwisko)

a
_______________________ posiadaczem/współposiadaczem/przedstawicielem właścicieli *)
(imię i nazwisko)

nieruchomości położonej w ____________________________________________________
(nazwa miejscowości oraz adres – jeżeli posiada)

(działka/działki*) numer ____________________________, karta mapy ________________)
(numer – numery)

(numer)

zwanym/zwaną*) dalej „posiadaczem nieruchomości”.
§ 1. 1. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię
ścieków typu __________________________________________________________
(należy podać typ oczyszczalni wg nazewnictwa producenta)

spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 i z 2009 r. Nr 27, poz. 169).
2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia określa się na dzień ________________________
(data)

oraz termin zakończenia przedsięwzięcia na dzień _______________________ .
(data)

3. W terminach określonych w ust. 2, posiadacz nieruchomości zobowiązuje się do
likwidacji dotychczasowo użytkowanej instalacji do usuwania nieczystości płynnych
poprzez wykonanie następujących prac:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(należy szczegółowo określić, jakie będą musiały być wykonane prace, np. likwidacja dotychczas używanego zbiornika
na nieczystości płynne wraz z odcinkiem ....m rurociągu doprowadzającego nieczystości)

§ 2. Na podstawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Iłowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr ___/5/___/09 z dnia
________________ i w oparciu o wniosek posiadacza nieruchomości, Gmina Iłowa
zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie _____ zł (słownie: __________________________________ złotych)
§ 3. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie mogą
być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.
§ 4. 1. Posiadacz nieruchomości otrzymuje zwrot części kosztów budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków w wysokości określonej w § 2 po zakończeniu inwestycji
potwierdzonej protokołem odbioru. O zakończeniu realizacji budowy posiadacz
nieruchomości zawiadamia Burmistrza Iłowej w formie pisemnej.
2. Burmistrz Iłowej informuje posiadacza nieruchomości o utracie możliwości
uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli
wystąpi jedna z okoliczności określonych w § 11 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w
Iłowej w sprawie „Programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”.
3. Wypłata dotacji, określonej w § 2, nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem ust. 2.
§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, za
zgodą obu stron w formie pisemnej jako aneks do umowy.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 7. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Iłowa.
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla posiadacza
nieruchomości i dwa dla Gminy Iłowa.

________________________________

___________________________
(posiadacz nieruchomości)

________________________________
(Gmina Iłowa)

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 259/5/XXX/09
z dnia 27 lipca 2009 r.

Wzór protokołu stwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne

________________, dnia _______
(miejscowość)

(data)

Protokół
stwierdzający zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji
istniejącego zbiornika na nieczystości płynne
sporządzony w dniu _____________ na nieruchomości w miejscowości _________________
przy ul. _________________________, numer ______________ na działce(ach) o numerach
geodezyjnych __________________________________________ będącej(ych) we władaniu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Ze strony Burmistrza Iłowej w wizji lokalnej brali udział:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
W trakcie wizji lokalnej obecny był(a) ze strony wnioskodawcy _______________________ .
W dniu ___________________ Wnioskodawca dokonał zgłoszenia do Burmistrza Iłowej o
zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika
na nieczystości płynne.
Wnioskodawca przedstawił kserokopię aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej
oczyszczalni ścieków, która została załączona do niniejszego protokołu.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentów, ustalono
(niepotrzebne skreślić):
a) Wnioskodawca:
- przedstawił kserokopię aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni
ścieków, która została załączona do niniejszego protokołu
- nie przedstawił kserokopii aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni
ścieków,
b) przydomowa oczyszczalnia ścieków została
- zakupiona w całości jako komplet
- zakupiona jako pojedyncze elementy składowe i nie przedstawiono na tak wykonaną
oczyszczalnię aprobaty, atestu lub certyfikatu

c) zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i usunięcia zbiornika
bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu zostało
dokonane:
- w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków
- po terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków
d) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
- składa się
- nie składa się
z trzech komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i
klarowania
e) na terenie nieruchomości (i innych nieruchomości) podłączonych do przydomowej
oczyszczalni ścieków
- nie stwierdzono istnienia innych instalacji do odprowadzania nieczystości płynnych
- stwierdzono istnienie innych instalacji do usuwania nieczystości płynnych w postaci ___
_______________________________________________________________________
f) na terenie nieruchomości (i innych nieruchomości) podłączonych do przydomowej
oczyszczalni ścieków
- zlokalizowanych jest ________ zamieszkałych lokali mieszkalnych (gospodarstw
domowych)
- nie stwierdzono w istniejącej zabudowie istnienia zamieszkałych lokali mieszkalnych
- wszystkie nieruchomości wykorzystywane są w całości na prowadzenie działalności
gospodarczej w postaci ____________________________________________________
- nie ma żadnej zabudowy (nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną)
g) do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
- podłączono wszystkie lokale wchodzące w skład nieruchomości
- nie podłączono __________________________________________________________
Inne ustalenia wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wniosek końcowy dotyczący budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pozytywny lub negatywny z podaniem krótkiego uzasadnienia)

Wniosek końcowy dotyczący likwidacji istniejącej dotychczasowo instalacji do gromadzenia
lub usuwania nieczystości płynnych:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pozytywny lub negatywny z podaniem krótkiego uzasadnienia)

Protokół stanowi podstawę otrzymania lub odmowy otrzymania dotacji na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków na warunkach określonych w umowie nr _____________
z dnia ________________, o której mowa w § 6 uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr
___/5/___/08 z dnia _____________ w sprawie „Programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który otrzymuje Burmistrz Iłowej.
Podpisy osób uczestniczących w wizji lokalnej:
Ze strony Burmistrza Iłowej:

Ze strony wnioskodawcy:

1) ____________________________

___________________________

2) ____________________________
3) ____________________________

Załączniki:
1) aprobata, atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) ____ szt. zdjęć dokumentujących wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków

