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KARTA USŁUGI
Nr 93
z dnia
15.02.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia 09.08.2017

NAZWA USŁUGI
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU I WYBUDOWANIA PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o dofinansowanie kosztów zakupu
i wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących
się na terenie gminy Sicienko. O dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać
się mogą mieszkańcy następujących miejscowości: Chmielewo, Dąbrówczyn, Gliszcz, Kasprowo,
Łukowiec, Marynin, Mochełek, Mochle, Murucin, Nowaczkowo, Nowa Ruda, Piotrkówko,
Samsieczno, Sitno, Słupowo, Smolary, Szczutki, Trzciniec, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Ugoda,
Wierzchucice, Wierzchucinek, Zawada.
Z pomocy skorzystać mogą również mieszkańcy tych obszarów z miejscowości już skanalizowanych
lub przewidzianych do skanalizowania, których współczynnik koncentracji zabudowy pod względem
ekonomicznym nie uzasadnia przedłużenia istniejącej lub planowanej instalacji zbiorczej:
1) Osówiec część położona na południowy-wschód od przebiegu projektowanej trasy S-5,
2) Sicienko ul. Polna, ul. Czereśniowa, ul. Ślesińska, ul. Akacjowa, ul. J. Budy i sąsiednia
zabudowa,
3) Kruszyn, Pawłówek, Strzelewo, Wojnowo i Zielonczyn – rozproszona zabudowa na obrzeżach
wsi.
CZAS REALIZACJI
Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. W
przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu i wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków
(złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną)
Załączniki:
 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia aktu własności, wyciąg
z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów – wydane w ciągu ostatnich trzech
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)
 w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności – pisemna
zgoda wszystkich współwłaścicieli na podłączenie budynku do przydomowej oczyszczalni
ścieków
 w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków - pisemna zgoda wszystkich właścicieli terenu na posadowienie,
zainstalowanie, użytkowanie urządzenia na określonej działce.

 pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Bydgoskiego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub odpis zgłoszenia
potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,5 m3 na dobę;
OPŁATY- Brak .
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy .
PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.),
Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców
gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci
kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 08.09.2016 r. poz.3057)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 3
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 403, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE - brak
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu i wybudowania przydomowej oczyszczalni
ścieków

