Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Liw
I. Postanowienia ogólne
1. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości
odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub
do wód powierzchniowych.
2.

Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których nie planuje się
budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze względów technicznych bądź ekonomicznych.

II. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie
1. Przedmiotem programu jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na
terenie Gminy Liw, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci
kanalizacyjnej i gdzie włączenie się do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa z przyczyn
technicznych i ekonomicznych.
2. Inwestorem w programie jest Gmina Liw.
3. Warunkiem uczestnictwa jest istnienie na nieruchomości budynków z czynną instalacją wodnokanalizacyjną z wyłączeniem nieruchomości wykorzystywanych sezonowo oraz służących do
oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności
gospodarczej.
4. Podstawą uczestnictwa w programie jest posiadanie uregulowanego stanu prawnego. Jeżeli
nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli na budowę oczyszczalni.
5. Uczestnikiem programu może być osoba na stałe zamieszkujące na terenie Gminy Liw.

III. Zasady i źródła finansowania
1. Warunkiem uruchomienia programu w danym roku budżetowym jest uzyskanie przez Gminę
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w tym w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Rada Gminy corocznie określi w uchwale budżetowej wysokość środków przeznaczonych na
realizację programu.
3. Koszt realizacji inwestycji ponoszony przez uczestnika programu wynosi 25 % poniesionych
nakładów na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże nie więcej niż
3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) oraz dodatkowo koszty corocznego przeglądu
technicznego oczyszczalni wykonywanego przez Gminę przez okres pięciu lat od momentu
zakończenia inwestycji.
4. Uczestnik programu nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności
względem Gminy.
5.

Środki na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzą ze środków
własnych gminy, zewnętrznych źródeł finansowania oraz udziału finansowego uczestnika
programu zgodnie z pkt. 3.

IV. Realizacja programu
1. Zainteresowany uczestnictwem w programie zgłasza chęć przystąpienia do programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków składając wniosek w Urzędzie Gminy Liw.
2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do momentu wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel. Wnioski niezrealizowane będą uwzględnione w pierwszej kolejności
w następnym roku kalendarzowym.
3. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych w danym roku uzależniona jest od
możliwości finansowych budżetu Gminy oraz wysokości dofinansowania uzyskanego ze źródeł
zewnętrznych.
4. Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie wybranej zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
5. Do budowy oczyszczalni będą wykorzystywane wyłącznie nowe urządzenia posiadające
aktualną aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa
budowlanego i posiadające normę

PN – EN 12566-3.

6. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres 5 lat od momentu
zakończenia inwestycji.
7.

Uczestnik programu będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją
użytkowania oraz do udostępnienia obiektu do kontroli przez okres 5 lat od momentu
zakończenia inwestycji.

8. W przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami
określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta urządzeń uczestnik
programu będzie zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów poniesionych na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków.

V. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego programu pełni Wójt
Gminy Liw.

