Szanowni Mieszkańcy,
W związku z rozpoczęciem realizacji przez mieszkańców inwestycji polegających na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym dotowanych przez
Gminę Porąbka ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach przypominam, że
zgodnie z treścią umowy podpisywanej pomiędzy Gminą Porąbka a Inwestorem
(dotowanym mieszkańcem)
„….Dotowany celem rozliczenia wykorzystania środków finansowych przedkłada Dotującemu
w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty - oryginał dowodu potwierdzającego fakt dokonania
operacji bankowej (tj. przelew bankowy tytułem zapłaty za wykonanie zadania określonego
w §1)….”.
Powyższy zapis oznacza, że zapłata za zrealizowaną inwestycje obejmującą zakup
i montaż przydomowej oczyszczalni może nastąpić
tylko i wyłącznie przelewem
bankowym z konta Inwestora wskazanego w umowie - na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze wystawionej z tytułu zrealizowanej inwestycji. W przypadku Inwestorów,
którzy nie posiadają konta bankowego – zapłata za zrealizowaną inwestycje musi nastąpić
w drodze wpłaty za pośrednictwem banku lub poczty na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze (dowodem zapłaty jest wówczas bankowy lub pocztowy dowód wpłaty).
Przypominam także, że po zakończeniu inwestycji Inwestor:
1. Zgłasza pisemnie w UG Porąbka fakt zakończenia inwestycji i gotowość jej odbioru
przez upoważnionego przez Wójta Gminy Porąbka - Inspektora Nadzoru. Do zgłoszenia
Inwestor przedkłada oryginał faktury wystawionej z tytułu zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym (dopuszczalne jest także
dostarczenie dwóch faktur: jednej za zakup oczyszczalni a drugiej za jej montaż)
2. W terminie do 21 dni od zgłoszenia upoważniony przez Wójta Gminy Porąbka
Inspektor Nadzoru powinien dokonać odbioru
zamontowanej oczyszczalni
i w obecności Inwestora oraz Wykonawcy podpisać protokół odbioru końcowego
(pod warunkiem spełnienia wszystkim wymogów zamontowanej oczyszczalni
wskazanych w „Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie Gminy Porąbka na lata 2016-2020”).
3. Celem otrzymania dotacji, po dokonaniu odbioru inwestycji przez Inspektora Nadzoru
Inwestor przedkłada w UG Porąbka:
a) protokół odbioru końcowego podpisany przez siebie, Wykonawcę oraz Inspektora
nadzoru,
b) zgłoszenie użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami
Prawa Ochrony Środowiska (art.152) – zgłoszenie składane w Urzędzie Gminy;
c) kserokopię
certyfikatu
CE
PN-EN
12566-3:2005+A1:2009
(lub
nowszego)
zharmonizowanego z Polską Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem
oraz oświadczeniem, że oczyszczalnia będzie eksploatowana zgodnie z rozwiązaniem
projektowym oraz zaleceniami producenta, a także będą wykonywane badania
potwierdzające poprawność działania i sprawność przydomowej oczyszczalni
ścieków.
d) oświadczenie o likwidacji istniejącego szamba,
e) oryginał inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wykonana przez geodetę
i zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej),
f) oświadczenie o wspólnym korzystaniu z przydomowej oczyszczalni ścieków
(w przypadku podłączenia więcej niż jednego budynku do oczyszczalni ścieków),

g) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni w trakcie budowy nowego
budynku mieszkalnego - kserokopię zawiadomienia o zakończeniu budowy
złożonego w Nadzorze Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej,
h) po otrzymaniu dotacji - oryginał dowodu potwierdzającego fakt dokonania
operacji bankowej (tj. przelew bankowy lub bankowy/pocztowy dowód wpłaty).
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