Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały zadanie
inwestycyjne służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Siewierz
1. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, zwanym dalej
Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny,
zrealizowały zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków –
biologicznych.
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest::
- rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty tytułem wykonania zadania wystawiona na Inwestora
za rok bieżący,
- dokumentacja fotograficzna obrazująca istniejący stan tj.: (usytuowanie oczyszczalni w wykopie, widoczne elementy
połączenia oczyszczalni z istniejącym budynkiem) sporządzona przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
3. Definicje:
1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również
wielorodzinnym lub gospodarczym,
2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub
budynku (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu itp.)
- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) wypis
z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis księgi wieczystej,
- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe) –
odpis księgi wieczystej,
- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie), stosowna umowa,
a w przypadku dożywocia – odpis z księgi wieczystej,
- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu prawnego do nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w
księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu
dotyczące spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,
3) Pod pojęciem ,,wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków’’ należy rozumieć zakup i zainstalowanie.
4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 2
000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
5. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być przyznana jeden raz dla danej nieruchomości.
6. Dofinansowaniu nie podlegają:
- przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia
nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
zezwala na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem rozsączającym, a jedynie zbiornik zamknięty (szambo).
7. Dotacją objęte będą tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
8. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji – załącznik Nr 3a wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu):
1) tytuł prawny do nieruchomości,
2) zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – biologicznej,
3) opinia Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu o braku możliwości technicznego podłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
4) pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane),
5) pozwolenie wodno – prawne (jeżeli jest wymagane),
6) rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu
przydomowych oczyszczalni ścieków,
7) kopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Siewierz,
9) oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu podatków na rzecz Gminy Siewierz,
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania do Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz w stanie kompletnym.
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok
budżetowy, lecz nie dłużej niż do 31 października każdego roku.
12.Wnioski złożone po zakończeniu zadania nie będą rozpatrywane.
13.Dotacja realizowana będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Siewierz, a Inwestorem.

