
UCHWAŁA NR XXXIII/285/10  

RADY GMINY HAŻLACH  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: regulaminu wspomagania ze środków budżetu Gminy Hażlach budowy 
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym   (Dz. U. z 2001r.   Nr   142,   poz.   1591, z późn.   zm.) art.   400a   ust. 1 pkt 5 i art.   403
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150,
z późn. zm.) - Rada Gminy Hażlach 

uchwala: 

§ 1. Regulamin wspomagania ze środków budżetu Gminy Hażlach budowy indywidualnych,
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Art. 1. Regulamin określa zasady wspomagania budowy indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni ścieków ze środków zgromadzonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
w budżecie Gminy Hażlach - zwanego dalej budżetem.  

Art. 2. Osoby fizyczne mogą  uzyskać  ze środków budżetu wspomaganie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych objętych ewidencją  podatkową  Gminy Hażlach
posiadające tytuł  prawny wynikający  z  p rawa własnośc i ,  użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.  

Art. 3. 1. Kwotę wspomagania ustala się do podłączonego: 

2. Kwota wspomagania ulega obniżeniu w przypadku korzystania przez osoby z ulgi inwestycyjnej
w podatku rolnym o kwotę stanowiącą wysokość ulgi podatkowej.  

3. W przypadku skorzystania zarówno z ulgi inwestycyjnej jak i pełnej kwoty wspomagania
Wnioskodawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy obliczonej zgodnie z ust. 2 z ustawowymi
odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania pełnej kwoty w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji
w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.  

4. Warunkiem uzyskania wspomagania jest nie posiadanie zaległości wobec budżetu.  

Art. 4. 1. Wspomaganiu podlegają wybudowane i funkcjonujące indywidualne oczyszczalnie
ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których Gmina nie posiada projektów budowlanych
kanalizacji sanitarnej oraz gdzie w projekcie z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie została
przewidziana możliwość podłączenia do kanalizacji. 

2. Wspomaganiu nie podlega budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie
istnieje możliwoś ć  podłączenia budynku do istniejącej lub projektowanej kanalizacji, z wyłączeniem
sytuacji, gdy budowa związana jest z koniecznością wybudowania przydomowej przepompowni ścieków.

Art. 5. Budowana oczyszczalnia ścieków musi uzyskać  pozwolenie wodno-prawne, jeżeli
wymagają tego przepisy szczegółowe.  

Art. 6. Osoby zamierzające ubiegać  się  o wspomaganie ze środków budżetu powinny powiadomić
pisemnie o planowanej budowie przydomowej oczyszczalni ścieków Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy w Hażlachu do dnia 15 września roku poprzedzającego budowę  wraz z krótkim opisem
planowanej inwestycji.  

Art. 7. Wniosek o wspomaganie zakończonej inwestycji należy składać  do dnia 31 października
w Urzędzie Gminy w Hażlachu wraz z następującymi dokumentami: 

Art. 8. Spełn ienie  wymogów Art .6   i  Ar t .  7  będzie podstawą  do zawarcia umowy
z Wnioskodawcą.  

Art. 9. Wspomaganie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osobom, które nie zgłosiły
zamiaru jej budowy w terminie o którym mowa w Art. 6, będzie przyznawane w miarę  posiadania
środków finansowych przewidzianych w budżecie na ten cel, bez możliwości domagania się  przez
Wnioskodawcę odsetek.  

Art. 10. Wypłata kwoty wspomagania dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy w Hażlachu lub
na wskazany rachunek bankowy.  

Art. 11. Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo kontroli funkcjonowania oczyszczalni ścieków
przez okres 10 lat, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej działaniu osoba, która otrzymała
wspomaganie będzie zobowiązana do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami od daty wypłaty.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pierwszego budynku w wysokości 2000,00 (dwa tysiące) złotych

2) drugiego budynku 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych

3) do trzeciego i każdego kolejnego budynku 1000,00 (jeden tysiąc) złotych.

a) dane osobowe Wnioskodawcy,

b) projekt wraz z operatem wodno-prawnym, jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe,

c) kserokopie rachunków na zakupione urządzenia i wykonane prace,

d) protokół odbioru robót i dopuszczenie do eksploatacji obiektu sporządzony przy udziale pracownika
Urzędu Gminy wyznaczonego przez Wójta, 

e) mapę z lokalizacją inwestycji,

f) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
mgr inż. Karol Czempiel 
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