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UZYSKANIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek– druk dostępny
ępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 12 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Urzę w zakładce Poradnik Klienta.
2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
nieruchomości.

3. Zgoda właściciela
ciciela nieruchomości
nieruchomo ci w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości
nieruchomo nie jest
właścicielem.
4. Zgoda wszystkich współwłaścicieli
współwła
w przypadku współwłasności.
5. Wskazanie lokalizacyjne na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
sytuacyjno
6. Opis przedsięwzięcia.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Gospodarczy
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Pokój nr 12
tel. 61 2822001 wew. 33, e-mail:
mail: izabela.kozelan@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane do momentu wyczerpania
środków
rodków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwał
uchwałą budżetową na dany rok.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odd decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
za pośrednictwem
rednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1. Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Książu
Ksi u Wlkp. z dnia 27 lu
lutego 2012r.
w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla
nieruchomości
ci na terenie Gminy Ksi
Książ Wlkp. w formie dotacji celowej. (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2012r. poz. 1560 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
dministracyjnego (Dz.
(
U. z 2013r.,
poz.267).
DODATKOWE INFORMACJE
1. Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będąą realizowane do momentu
wyczerpania środków
rodków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą
uchwałą budżetową
budżetow na dany rok.
2. Wnioski niezałatwione w danym roku z uwagi na brak środków będą
ę ą rozpatrywane w roku
następnym.
3. O kolejności
ci udzielania dofinansowania decyduje kolejno
kolejność wpływu kompletnych wniosków.
4. Po zrealizowaniu zadania należy
nale dokonać zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni.
oczyszcza
5. Nie podlegają dofinansowaniu:
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1) przydomowe oczyszczalnie ścieków
ków zlokalizowane na wyznaczonej rozporządzeniem
rozporz
nr 95/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006r. aglomeracji Książ
Ksi Wlkp.,
z wyłączeniem
ączeniem nieruchomości,
nieruchomo ci, gdzie doprowadzenie kanalizacji sanitarnej ze
względów
dów ekonomicznych nie będzie
b
uzasadnione,
2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń)
(urz
) przydomowej oczyszczalni
ścieków,
3) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
wnioskodawc
4) koszty sporządzone
ądzonej dokumentacji oraz uzyskaniaa wymaganych decyzji i pozwoleń
pozwole
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
5) przydomowe oczyszczalnie ścieków podłączane
czane do obiektów letniskowych lub
wykorzystywane na działalność
działalno gospodarczą,
6) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni
oczyszczal ścieków,
7) przydomowe oczyszczalnie ścieków
cieków zlokalizowane na terenach przewidzianych
w Wieloletnim Planie Finansowym lub Strategii Gminy do budowy kanalizacji
sanitarnej z wyłączeniem
wyłą
nieruchomości
ci gdzie doprowadzenie kanalizacji sanitarnej
ze względów ekonomicznych nie będzie
b
uzasadnione.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/
PRZEGLĄ
AKTUALIZACJI 11.04.2013r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

