Szanowni Mieszkańcy,

Od 9 stycznia 2017r. wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla inwestycji realizowanych przez
mieszkańców Gminy od 2018r.
Ewentualne wcześniejsze finansowanie inwestycji, możliwe będzie tylko w przypadku
pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji
przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku (według listy z lutego 2016r.)
Podstawą naboru jest Uchwała Nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia "Programu budowy
i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach
2016 -2020” oraz Uchwała Nr XII/102/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym,
na cele związane z realizacją "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”.
Wnioski o dotację będzie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka
ul. Krakowska 3 ( Biuro Obsługi Klienta – parter budynku) lub wysyłając pocztą na adres:
Urzędzie Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3.
Wnioski można składać także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na
platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl (zakładka: Informacje ogólne,
pozycja: Pismo ogólne do podmiotu publicznego na EPUAP).
Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Gminy Porąbka, Biuro Obsługi Klienta oraz
w pok. nr 2 i nr 3 UG Porąbka, a także e strony internetowej Urzędu: www.porabka.pl zakładka
/dotacje dla mieszkańców/.
Uwaga!
złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed dniem 9 stycznia 2017r. spowoduje
konieczność jego zwrotu bez rozpatrzenia - wnioskodawcy.
Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków

1. Kto może ubiegać się o dotację?
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe wytwarzające
ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i posiadające tytuł prawny do
nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Dotacje będą udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków z osadem czynnym (reaktorem biologicznym) na obszarze gdzie nie
przewiduje się - zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Porąbka - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też
w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej
jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Ponadto dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków
zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji
wyznaczonymi na terenie gminy Porąbka zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), na których jednocześnie
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu
instalacji. Poza granicami aglomeracji znajdują się między innymi:
 miejscowość Porąbka,
 miejscowość Bujaków,
 w miejscowości Czaniec, rejony: Zagłębocze, Czaniec Górny,
 w miejscowości Kobiernice, rejony: Wołek, Podgrodzie.
Dokładne granice aglomeracji i tym samym możliwość uzyskania dotacji należy
zweryfikować w Urzędzie Gminy Porąbka pod numerem 33 827 28 51.
Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
2. Termin i sposób składania wniosków.
Nabór wniosków będzie odbywał się od 9 stycznia 2017r. w trybie ciągłym. Wnioski
o dotację będzie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka
ul. Krakowska 3 ( Biuro Obsługi Klienta – parter budynku) lub wysyłając pocztą na
adres: Urzędzie Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3.
Wnioski można składać także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej
dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl (zakładka:
Informacje ogólne, pozycja: Pismo ogólne do podmiotu publicznego na EPUAP).
Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Gminy Porąbka, Biuro Obsługi Klienta
oraz w pok. nr 2 i nr 3, a także ze strony internetowej Urzędu: www.porabka.pl
zakładka /dotacje dla mieszkańców/.
3. Wysokość dotacji.
Ustala się koszt kwalifikowany inwestycji w wysokości do 12 000 złotych, obejmujący
koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wysokość
dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie
wynosić do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6 000 złotych. W przypadku
inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 4 000 złotych
w przeliczeniu na jeden budynek.
4. Zakres dotacji.
Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym (reaktorem biologicznym).

Dofinansowaniu nie podlegają (nie są kosztami kwalifikowanymi):
 koszty
sporządzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
o dofinansowanie (projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, pozwolenie
wodnoprawne, itp.).
 koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków,
 koszty innych materiałów koniecznych do realizacji zadania wystawianych
odrębnie poza fakturą/fakturami na zakup i montaż,
 koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji z Gminą Porąbka.
5. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.
Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Porąbka
według kolejności złożenia kompletnych wniosków. Lista Inwestorów publikowana
będzie na stronie internetowe Gminy Porąbka raz na kwartał. Na listę będą
wpisywane tylko kompletnie złożone wnioski.
Złożone wnioski otrzymają dofinansowane na realizacje inwestycji od 2018r. i w
latach następnych, jeżeli :
 utrzymana zostanie w mocy uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XII/102/2015
z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym,
na cele związane z realizacją "Programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”
 Gmina Porąbka przeznaczy w budżecie na rok 2018 i kolejne - środki na ten cel,
 zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz
wynikające z regulaminu udzielania dotacji.

6. Jak krok po kroku uzyskać dotację?
Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna lub wspólnota
mieszkaniowa zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej
kolejności:
1) Wystąpienie do Wójta Gminy Porąbka o wyrażenie zgody na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków w danej lokalizacji.
2) Zlecenie opracowania projektu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w lokalizacji uzgodnionej z Gminą Porąbka i złożenie wniosku o pozwolenie
na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków z osadem czynnym w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, Wydział Budownictwa, 3 piętro, pok. nr 307.
3) Złożenie Wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu realizacji „Programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka na lata 2016-2020” przyjętego

uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/102/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom
fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane
z realizacją
"Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Porąbka w latach 2016-2020” wraz z następującymi załącznikami:
 poświadczenie własności nieruchomości na której zostanie wykonana
przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny,
inny)
 mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
 kserokopia zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem mieszkańca o
braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia
lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu; albo kserokopia
pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
 kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
 zgodna właściciela nieruchomości / współwłaścicieli nieruchomości na budowę
oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy).
4) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Wójta Gminy Porąbka następuje
pisemne (poprzez stronę internetową) poinformowanie Wnioskodawcy o
zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania i wpisaniu go na Listę
Inwestorów.
5) Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Wnioskodawcą (Inwestorem) a
Porąbka, po zatwierdzeniu budżetu na dany rok.

Gminą

6) Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków ( realizacja inwestycji musi
nastąpić najpóźniej do 31 października roku w którym zostanie przyznana dotacja,
a jej rozliczenie do 30 listopada tegoż roku.
7) Po zakończeniu budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków Inwestor
zgłasza pisemnie Wójtowi Gminy Porąbka zakończenie realizacji przedsięwzięcia
oraz przedstawia oryginał faktury potwierdzającej wykonanie inwestycji
obejmującej koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków lub dwie
odrębne faktur ( za zakup i za montaż).
8) Po zgłoszeniu zakończenia budowy oczyszczalni ścieków w ciągu 21 dni Wójt
Gminy Porąbka sporządzi protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków
podpisywany przez Instalatora oraz przez Inspektora nadzoru wskazanego przez
Wójta Gminy Porąbka.
9) Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji oraz
po przedłożeniu przez Inwestor następujących dokumentów:
a) protokołu odbioru końcowego podpisanego przez siebie, instalatora oraz
Inspektora nadzoru o którym mowa w pkt.7,

b) zgłoszenia użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego
przepisami Prawa Ochrony Środowiska - zgłoszenie w Urzędzie Gminy
Porąbka,
c) kserokopii 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,
d) oświadczenia o likwidacji istniejącego szamba,
e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
f) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni w trakcie budowy nowego
budynku mieszkalnego – Inwestor musi przedłożyć kserokopię zawiadomienia
o zakończeniu budowy danego budynku złożonego w nadzorze budowlanym.
10) Przelew środków dotacyjnych na konto Inwestora nastąpi w terminie do 7 dni od
przedłożenia wszystkich wskazanych w pkt.6 i 8 dokumentów.
11) Inwestor w terminie 7 dni od otrzymania środków finansowych musi dokonać
całości zapłaty Wykonawcy za zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
i przedłożyć Wójtowi Gminy Porąbka w terminie kolejnych 7 dni od dnia
dokonania tej zapłaty oryginał dowodu potwierdzającego fakt dokonania operacji
bankowej (tj. przelew bankowy potwierdzający zapłatę za zakup i montaż
oczyszczalni).
7. Obowiązki Inwestora po otrzymaniu dotacji.
Inwestor będzie związany warunkami Programem budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków i Regulaminu w okresie od złożenia wniosku
do upływu 5-ciu lat od daty zakończenia inwestycji licząc od 1 stycznia roku
następnego po realizacji inwestycji.
Inwestor zobowiązany jest umożliwić dostęp do dofinansowanej instalacji
upoważnionym osobom kontrolującym zadanie z ramienia Gminy lub Funduszu.
W przypadku montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z
odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu Inwestor zobowiązany będzie
jest do dokonywania przynajmniej raz w roku badań jakości ścieków dopływających
i odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków w celu udokumentowania
prawidłowego działania oczyszczalni i przedłożenia wyników badań w Urzędzie
Gminy w Porąbce w terminie do 30 listopada każdego roku.
W przypadku montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków
z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do wód Inwestor zobowiązany jest do
dokonywania przynajmniej raz w roku badań jakości ścieków odpływających
z przydomowej oczyszczalni ścieków w celu udokumentowania prawidłowego
działania oczyszczalni i przedłożenia wyników badań w Urzędzie Gminy w Porąbce
w terminie do 30 listopada każdego roku.

W przypadku nie osiągnięcia wyników badań zgodnych z przepisami prawa
Inwestorowi zostanie wyznaczony termin na ustalenie przyczyn i podjęcia działań
zmierzających do osiągnięcia właściwych wyników badań.
8. Zasady zwrotu dofinansowania.
Dofinansowanie będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak za
zaległości podatkowe, w następujących przypadkach:
1) w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnej
z warunkami eksploatacji oraz zaleceniami producenta,
2) w przypadku nieosiągnięcia wyników badań zgodnych z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz.U. 2014r. poz.
1800), pomimo wyznaczenia przez Gminę dodatkowego terminu na podjęcie
działań w kierunku uzyskania oczekiwanych wyników badań oczyszczonych
ścieków,
3) w przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia
zadania przez Inwestora licząc od 1 stycznia roku następującego po roku
w którym zrealizowano inwestycje,
4) w przypadku podania nieprawdziwych danych określonych we Wniosku
o przystąpienie do Programu,
5) w przypadku, gdy oczyszczalnia została zainstalowana przy budynku w trakcie
budowy, a nie zostanie on oddany do użytkowania przed 31 października roku w
którym udzielono dofinansowania,
6) w przypadku odmowy dostępu upoważnionym osobom kontrolującym do
dofinansowanej instalacji oraz dokumentów dotyczących realizacji zadania,
7) w przypadku niedostarczenia Gminie w wyznaczonym terminie, wyników
corocznych badań, jakości ścieków dopływających i odpływających
z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Załączniki do pobrania w UG Porąbka lub ze strony internetowej:
1. Wniosek o włączenie do „Programu budowy i finansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Porąbka”
2. Oświadczenia właściciela/ współwłaściciela
3. Oświadczenia zgodności
4. Oświadczenia o likwidacji istniejącego szamba
5. Oświadczenia dot. eksploatacji przydomowej oczyszczalni
6. Wniosek o wyrażenie zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (składany w
UG Porąbka na etapie dokumentacji projektowej oczyszczalni)

