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  !"#$ %&: ustalenia Zasad i trybu realizacji „Programu budowy kanalizacji zagrodowych 

na terenie gminy Dzier'oniów-Etap II” i powołania komisji w celu weryfikacji 
wniosków oraz ustalenia szczegółowego zakresu praw i obowi(zków Gminy oraz 
 uczestników Programu 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz)dzie 
gminnym  (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó*n. zm.) oraz § 1 pkt 5 uchwały 
Nr LIV/10 Rady Gminy Dzier+oniów z dnia 26.06.2010 r. w sprawie przyj,cia „Programu 
budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzier+oniów-Etap II” 
 -./ 0 12%34 56%&#783%. 6$#69:6$; <8 3$!0=">/ &?
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Ustala si,  Zasady i tryb realizacji „Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie 
gminy Dzier+oniów - Etap II” okreB lone w zał)czniku do Zarz)dzenia. 
 @ C
 
Powołuj,  komisj,  do weryfikacji wniosków składanych w ramach „Programu budowy 
kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzier+oniów – Etap II”, w składzie: 
- Jolanta Zarzeka – Zast,pca Wójta Gminy Dzier+oniów;  
− Mariusz Zawiła – Kierownik  Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony D

rodowiska; 
− Anna Łojko -  podinspektor ds. rolnictwa i melioracji; 
− Bogumiła Wojtasik – inspektor ds. mienia komunalnego; 
− Kamila Zawadzka – inspektor ds. ochrony B rodowiska. @ E
 
Wykonanie Zarz)dzenia powierza si,  Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego, 
Rolnictwa i Ochrony 

D
rodowiska. 
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Zarz)dzenie wchodzi w +ycie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Dzier Goniów 

(-) Marek Chmielewski 

 

 
 

 
 



 
 

Zał�cznik do 
Zarz�dzenia Nr 516/80/10 
Wójta Gminy Dzier�oniów  
z dnia 2 lipca 2010 r. 

 
 
 

Zasady i tryb realizacji „Programu budowy kanalizacji zagrodowych  
na terenie gminy Dzier�oniów-Etap II” 

 
 
 

1. Warunkiem przyst)pienia do „Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie 
gminy Dzier+oniów Etap II” zwanego dalej Programem b,dzie: 

 

a) zło+enie jednego egzemplarza kompletnego wniosku na wzorze stanowi)cym 
zał)cznik nr 1 do niniejszych zasad wraz z nast,puj)cymi dokumentami, stanowi)cymi 
zał)czniki do wniosku: 
− podpisan)  przez wnioskodawc,  umow,  u+yczenia cz,Bci działki zagrodowej 

do wykonania oczyszczalni zagrodowej Bcieków na rzecz Gminy przez właBciciela,  
współwłaBcicieli (w tym  wspólnoty mieszkaniowe) lub u+ytkowników wieczystych    
wg wzoru stanowi)cego zał)cznik nr 2 do niniejszych zasad; 

− dokumentem potwierdzaj)cym tytuł prawny do nieruchomoBci, na której zostanie 
wykonana zagrodowa oczyszczalnia Bcieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis 
z rejestru gruntów); 

− dowodem wpłaty depozytu o którym mowa w pkt 1 lit. b z zastrze+eniem  pkt 3; 
− oBwiadczeniem właBciciela,  współwłaBcicieli (w tym  wspólnoty mieszkaniowe) lub 

u+ytkowników wieczystych, +e wyra+a zgod,  na realizacje operacji bezpoB rednio 
zwi)zanej z nieruchomoBci) , je+eli operacja realizowana jest na nieruchomoBci b,d)cej 
w posiadaniu zale+nym lub b,d)cej przedmiotem współwłasnoBci, sporz)dzonym na 
wzorze stanowi)cym zał)cznik nr 3 do zasad.  

 
b) wpłata depozytu w wysokoBci odpowiadaj)cej wielkoBci oczyszczalni obj, tej wnioskiem, 

przy czym  wysokoB�  depozytu uzale+niona jest od wielkoBci oczyszczalni w nast,puj)cy 
sposób: 

- do szeBciu RLM       - 2 500 zł 
- od 7 do 8 RLM        - 3 000 zł 
- od 9-12 RLM           - 6 000 zł 
- od 13-16 RLM         - 7 500 zł 
- od  17 do 25 RLM    - 9 000 zł 
- od  26 do 32 RLM     - 10 300 zł 
- od  33 do 40 RLM     - 11 400 zł 
- od  41 do 50 RLM      -12 500 zł 
- od  51 do 60 RLM      -13 600 zł 
- od  61 do 80 RLM     - 18 000 zł 
- od  81 do 100 RLM    - 22 400 zł 
- od  101 do 120 RLM  - 24 200 zł 
- od  121 do 150 RLM  - 26 500 zł  

 
2. Wpłat,  depozytu nale+y uiBci

�
 w kasie Urz,du Gminy Dzier+oniów lub na konto 

94109023010000000111413157 z dopiskiem depozyt - kanalizacja zagrodowa – Etap II; 
 

3. Obowi)zek wniesienia depozytu nie dotyczy nieruchomoBci gminnych; 
 



4. Za kompletny wniosek uwa+a si,  taki, który jest prawidłowo i czytelnie wypełniony 
oraz doł)czone do niego s)  dokumenty wymienione w pkt 1  niniejszych zasad. 

 

5. O zakwalifikowaniu do Programu b,dzie decydowała kolejnoB�  zło+enia kompletnego 
wniosku. 

 

6. Wniosek uwa+a si,  za zło+ony w terminie, je+eli wpłynie do Urz,du do dnia 
wskazanego jako termin składania wniosków tj. 30 lipca 2010 r. do godz. 15.00. 

 

7. Wnioski zło+one po terminie  okreB lonym w pkt 6 niniejszego zarz)dzenia nie b,d)  
rozpatrywane. 

 
8. W przypadku wpłyni,cia w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. mniejszej iloBci 

wniosków, których przybli+ona wartoB�  realizacji nie przekroczy kwoty 5 388 000 zł 
b,dzie mo+ liwoB�  uzupełnienia wniosków niekompletnych, które nie zostały 
zakwalifikowane do Programu. Wnioskodawca b,dzie wzywany do uzupełnienia 
dokumentacji lub wyjaBnienia w) tpliwoBci w terminie 2 dni od daty otrzymania 
wezwania (telefonicznego lub pisemnego) pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.  

 

9. Rozpatrzenie wszystkich wniosków nast)pi w terminie do dnia 13 sierpnia 2010 r. 
Oceny formalnej zło+onych wniosków dokona Komisja, powołana przez Wójta 
Gminy Dzier+oniów w celu  weryfikacji wniosków. Komisja  sporz)dza pisemny 
protokół z rozpatrzenia wniosków i przedkłada go Wójtowi Gminy Dzier+oniów do 
akceptacji w terminie do dnia 17 sierpnia 2010 r.  

 

10. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany Gmina dokona zwrotu 
wpłaconego depozytu w terminie 14 dni od daty zaakceptowania protokołu, o którym 
mowa w pkt 9 przez Wójta Gminy z zastrze+eniem pkt 11. 

 

11. Je+eli iloB�  zło+onych kompletnych wniosków b,dzie wi,ksza ni+  iloB�  wniosków 
mo+ liwych do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na Program  i wnioskodawca, 
którego wniosek nie zostanie zakwalifikowany z powodu ograniczonej iloBci 
przyjmowanych zgłosze�  wyrazi zgod,  na zatrzymanie kwoty depozytu przez Gmin, 
do czasu przeprowadzenia rozpoznania terenowego w nieruchomoBciach 
zakwalifikowanych do Programu wniosek, którego dotyczy zatrzymana kwota 
depozytu b,dzie wpisany na list,  rezerwow)  i w przypadku wyeliminowania którejB  
z nieruchomoBci z przyczyn technicznych, b,dzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu 
wg kolejnoBci zło+enia. 

 

12. Obowi)zkiem uczestnika Programu w przypadku, je+eli posiada on zbiornik 
bezodpływowy tzw. „szambo” b,dzie jego odł)czenie z sieci sanitarnej w terminie nie 
dłu+szym ni+  1 miesi)c po przekazaniu przez Gmin,  kanalizacji zagrodowej 
do u+ytkowania uczestnikowi Programu. Pozostały szczegółowy zakres praw 
i obowi)zków Gminy i uczestników Programu okreB la umowa u+yczenia stanowi)ca 
zał)cznik nr 2 do zasad. 

 
 


