ZARZĄDZENIE Nr 26/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia Zasad i trybu realizacji projektu pn. „Program budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I” i powołania komisji
w celu weryfikacji wniosków oraz ustalenia szczegółowego zakresu praw i obowiązków
Gminy Pieszyce oraz uczestników projektu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zmianami) oraz §
1 pkt 5 uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach
wiejskich gminy Pieszyce - Etap I”, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zarządza co
następuje:
§ 1. Ustala się Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Program budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I” określone
w załączniku do Zarządzenia.
§ 2. Powołuje się komisję do weryfikacji wniosków składanych w ramach projektu pn.
„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy
Pieszyce - Etap I” w składzie:
- Krzysztof Galiak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
- Ewa Zielińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i Infrastruktury
Przestrzennej
- Henryk Taranek – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Rozwoju i Infrastruktury
Przestrzennej
- Sylwia Orlińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
- Erwin Kordiak – inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Technicznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarząd zenia Nr 26/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
z dnia 24 lutego 2016 r.

Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na obs zarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I”
1. Warunkiem przystąpienia do projektu pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I”, zwanego dalej Projektem będzie:
a) złożenie jednego egzemplarza kompletnego wniosku na wzorze stanowicym załącznik nr 1
do niniejszych zasad wraz z następującymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do
wniosku:
podpisana przez wnioskodawcę umowa określająca prawa i obowiązki stron
oświadczenie o posiadanym tytule do dysponowania nieruchomością oraz zgoda na
użyczenie części działki do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków na rzecz
Gminy Pieszyce przez wła ciciela, współwła cicieli (w tym wspólnoty mieszkaniowe) lub
użytkowników wieczystych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad
dowód wpłaty depozytu o którym mowa w pkt. 1 lit. b
oświadczeniem właściciela, współwła cicieli (w tym wspólnoty mieszkaniowe) lub
użytkowników wieczystych, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpoś ednio związanej
z nieruchomością , jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu
zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
b) wpłata depozytu w wysokości odpowiadającej wielkości oczyszczalni objętej wnioskiem,
przy czym wysokość depozytu uzależniona jest od wielkości oczyszczalni w następujący
sposób:
- do 6 RLM (osób) - 3 500 zł
- od 7 do 8 RLM (osób) - 4 000 zł
- od 9-12 RLM (osób) - 7 000 zł
- od 13-16 RLM (osób) - 7 500 zł
- od 17 do 25 RLM (osób) - 9 000 zł
- od 26 do 32 RLM (osób) - 10 300 zł
- od 33 do 40 RLM (osób) - 11 400 zł
- od 41 do 50 RLM (osób) - 12 500 zł
- od 51 do 60 RLM (osób) - 13 600 zł
- od 61 do 80 RLM (osób) - 18 000 zł
- od 81 do 100 RLM (osób) - 22 400 zł
- od 101 do 120 RLM (osób) - 24 200 zł
- od 121 do 140 RLM (osób) - 26 500 zł
- powyżej 141 RLM (osób) - 29 000 zł.
2. Wpłat depozytu należy uiścić na konto Gminy Pieszyce 88 9527 0007 0036 6063 2000
0009 z dopiskiem depozyt – przydomowe oczyszczalnie – Etap I.
3. Za kompletny wniosek uważa się taki, który jest prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz
dołączone do niego są dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszych zasad.
4. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowała kolejność złożenia kompletnego
wniosku.
5. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy
w Pieszycach do dnia wskazanego jako termin składania wniosków tj. 15.03.2016 r. do
godz. 1500 .
6. Wnioski złożone po terminie okreśo nym w pkt 6 niniejszego zarządzenia mogą zostać
rozpatrzone później .
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7. W przypadku wpłynięcia w terminie do dnia 15.03.2016 r. mniejszej ilości wniosków,
których przybliżona wartość realizacji nie przekroczy kwoty 2 000 000 zł będzie
możliwość uzupełnienia wniosków niekompletnych lub możliwość rozpatrzenia wniosków
złożonych później o których mowa w pkt 6 a które nie zostały zakwalifikowane do
Projektu. Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji lub wyja nienia
wątpliwości w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania (telefonicznego lub
pisemnego) pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.
8. Wstępne rozpatrzenie wszystkich wniosków nastąpi w terminie do dnia 18.03.2016 r.
Oceny formalnej złożonych wniosków dokona Komisja, powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce w celu weryfikacji wniosków. Komisja sporządza pisemny
protokół z wstępnego rozpatrzenia wniosków i przedkłada go Burmistrzowi Miasta
i Gminy Pieszyce do akceptacji w terminie do dnia 18.03.2016 r.
9. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie wstępnie zakwalifikowany Gmina Pieszyce
dokona zwrotu wpłaconego depozytu w terminie 14 dni od daty zaakceptowania protokołu,
o którym mowa w pkt 8 przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z zastrzeżeniem pkt 11.
10. Jeżeli ilość złożonych kompletnych wniosków będzie większa niż ilość wniosków
możliwych do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na Projekt i wnioskodawca,
którego wniosek nie zostanie wstępnie zakwalifikowany z powodu ograniczonej ilości
przyjmowanych zgłoszeń wyrazi zgodę, na zatrzymanie kwoty depozytu przez Gminę
Pieszyce, do czasu przeprowadzenia rozpoznania terenowego w nieruchomościach
zakwalifikowanych do Projektu wniosek, którego dotyczy zatrzymana kwota depozytu
będzie wpisany na listę, rezerwową i w przypadku wyeliminowania którejś
z nieruchomości z przyczyn technicznych, będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu wg
kolejności złożenia.
11. Ostateczne zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie nastąpi po opublikowaniu
warunków konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
12. Obowiązkiem uczestnika Projektu w przypadku, jeżeli posiada on zbiornik
bezodpływowy tzw. „szambo” będzie jego odłączenie od instalacji sanitarnej w budynku
w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po przekazaniu przez Gminę Pieszyce
przydomowej oczyszczalni do użytkowania uczestnikowi Projektu. Pozostały szczegółowy
zakres praw i obowiązków Gminy Pieszyce i uczestników Projektu zawiera umowa
określająca prawa i obowiązki stron oraz wyrażająca zgodę na użyczenie stanowiąca
załącznik nr 2 do zasad.
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