Projekt zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawa na lata 2004-2010
z perspektywą na lata 2011-2020” uchwalonego uchwałą nr XIX/98/04 Rady Gminy
Lubawa z dnia 30 września 2004 roku w sprawie gminnego programu ochrony
środowiska wraz z gminnym planem gospodarki odpadami.
1. W dziale 8.4 „Gospodarka wodno-ściekowa rozdział” 8.4.2 „Wytwarzanie i oczyszczanie
ścieków”, podrozdział „Planowane inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej” str. 38
załącznika do „proponowanych rozwiązań ustabilizowania gospodarki ściekowej” dodaje się
zdanie :
„W przypadku zabudowy rozproszonej oraz poza obszarem wyznaczonej aglomeracji
unieszkodliwianie ścieków komunalnych odbywać się będzie poprzez przydomowe
oczyszczalnie ścieków”
2. W dziale 8.4 „Gospodarka wodno-ściekowa rozdział” 8.4.2 „Wytwarzanie i oczyszczanie
ścieków”, na stronie 45
załącznika po tabeli nr 24 dodaje się podrozdział o następującej treści:
ZASADY UDOSTĘPNIANIA GMINNYCH URZĄDZEŃ DO UNIESZKODLIWIANIA
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWA.
Na terenie gminy Lubawa, gdzie nie ma moŜliwości włączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej, lub gdy włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie i nie planuje
się budowy takiej sieci, unieszkodliwianie ścieków komunalnych odbywa się za pomocą
przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy.
I. CELE PROGRAMU
1. Ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych odprowadzanych
bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji.
2. Stworzenie alternatywnych metod zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których
budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemoŜliwa lub nieekonomiczna.
3. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Lubawa.
II. BENEFICJENCI PROGRAMU
1. Beneficjentem programu moŜe zostać osoba będąca inwestorem budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę.
2. Inwestorem moŜe być osoba lub grupa osób na stałe zameldowana na terenie gminy
Lubawa, będąca właścicielem, współwłaścicielami lub uŜytkownikiem wieczystym
nieruchomości na której zainstalowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków.
3. Urządzenia udostępniane są pod warunkiem Ŝe:
a) inwestycja będzie zrealizowana na terenie posesji połoŜonej na terenie gminy
Lubawa,
b) posesja zgodnie z planem aglomeracji gminy Lubawa jest połoŜona poza obszarem,
na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna albo włączenie się
do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie.

c) lokalizacja spełnia warunki określone w dokumentacji technicznej urządzenia
gwarantujące prawidłowe jego funkcjonowanie,
d) inwestycja jest zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz prawa wodnego.
4. Niniejszy program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą i
nieruchomości letniskowych.
III. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
1. Zainteresowany przed przystąpieniem do realizacji zadania składa
imienny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji, według wzoru określonego w
przez wójta gminy wraz z :
a/opisem przedsięwzięcia,
b/mapką sytuacyjną z wrysowanym projektem budowy,
c/zaświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem
2. O sposobie rozpatrzenia wniosku i udostępnieniu urządzenia na zasadach określonych
w programie beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej po wstępnej weryfikacji
wniosku dokonanej przez pracownika urzędu gminy pod kątem moŜliwości technicznych i
prawnych instalacji przydomowej oczyszczalni we wskazanym przez wnioskodawcę miejscu.
3. Rozpoczęcie realizacji zdania moŜe nastąpić po podpisaniu umowy o oddaniu w uŜyczenie
urządzenia ,dokonaniu stosownych zgłoszeń właściwym organom zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawa wodnego, oraz wpłaceniu na wskazany przez wójta rachunek
kaucji w wysokości 20% wartości urządzenia, w celu zabezpieczenia prawidłowego
wykonania prac instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
4. Zwrot kaucji nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego zainstalowanej oczyszczalni
potwierdzonego przez osobę uprawnioną na mocy odrębnych przepisów.
5. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich złoŜenia.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Program będzie finansowany z budŜetu gminy.
2. Rada Gminy corocznie w uchwale budŜetowej określi środki przeznaczone na realizację
programu na podstawie deklarowanego zapotrzebowania na instalację przydomowych
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę zgłaszanych wójtowi gminy do 30
września kaŜdego roku poprzedzającego rok budŜetowy, z wyjątkiem roku 2009 ,w którym
zgłaszanie wniosków przyjmowane będzie do 31 grudnia tego roku.
3. Zakup urządzeń odbywać się będzie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
4. Koszty zainstalowania urządzenia ponosi wnioskodawca.
5. Wójt gminy składa Radzie Gminy Lubawa roczne sprawozdanie z realizacji programu za
rok poprzedni w terminie do końca I kwartału roku następnego.

