
 
 

Uchwała Nr XXVII/155/2012 
Rady Gminy Ciepielów 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów w latach 2013-2020 

 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

- Rada Gminy w Ciepielowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Uchwala się „Gminny programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Ciepielów w latach 2013 - 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepielów. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                         
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy w Ciepielowie 

 
Waldemar Czapla 

 

 
 

 
 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy 
w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego 

programu  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów w latach 2013-2020 

 
 
 

GMINNY PROGRAM  
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW W LATACH 2013-2020 
 

Wstęp 
 

Jednym z kluczowych elementów określających rozwój cywilizacyjny gminy Ciepielów,  
który w dużym stopniu decyduje o jego atrakcyjności inwestycyjnej, jest  zapewnienie właściwego 
stanu zasobów wodnych. Aby osiągnąć jego jak najlepszą jakość, zapewniającą ochronę równowagi 
biologicznej, należy przede wszystkim prowadzić właściwą gospodarkę wodno-ściekową w gminie. 
Obowiązek ten wynika wprost z wielu regulacji prawnych. Jest to ustawa Prawo ochrony 
środowiska, Prawo wodne, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale również 
ustawa o samorządzie gminnym, a także wytyczne Uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Ciepielów 
z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018.  



Konieczność opracowania „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013- 2020”, wynika z ciągłego poszukiwania 
optymalnych rozwiązań problemów wynikających z prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie gminy Ciepielów, dla osiągnięcia stanu równowagi i uporządkowania spraw gospodarowania 
ściekami, przy konieczności odrabiania ogromu dotychczasowych zaniedbań. 

Mając na uwadze  trudności i koszty związane z finansowaniem takich zadań bezpośrednio 
przez samych mieszkańców, a jednocześnie dostrzegając potrzebę zapewnienia ochrony równowagi 
biologicznej na terenie gminy, po wykonaniu kompleksowego zwodociągowania gminy, Wójt Gminy 
Ciepielów podjął się opracowania „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013- 2020”. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska gminy Ciepielów poprzez 
ograniczenie ilości odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio          
do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla 
zagospodarowania ścieków na obszarze dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest 
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 
2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów          
na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018, z perspektywą do roku 2020. 
3. Przedmiotem programu będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zakupu           
i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków, dla nieruchomości w tych 
miejscowościach na terenie gminy Ciepielów, gdzie nie ma możliwości włączenia sie do istniejącej 
lub planowanej sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub 
ekonomicznie nieuzasadniona. 
4. Programem objęta jest budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów w latach 2013 – 2020. 
5. Powyższy program dotyczy budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych, podłączonych                        
do gminnej sieci wodociągowej.  
6. Powyższy program dotyczy wnioskodawców, którzy w okresie 18 miesięcy przed dniem 
złożeniem wniosku; -  nie zalegali z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty 
za pobór wody), - nie zalegali z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz - nie zalegali               
z opłatami za odbiór odpadów. 
7. O budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy 
gminy Ciepielów ( wg. ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Ciepielowie). 
8. Program nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do oczyszczania 
ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej. 
9. Program dotyczy wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw 
domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę. 
10. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków w ramach poniższego programu. 
11. W ramach realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą 
wykorzystywane urządzenia posiadające aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny/odpowiednie instytucje certyfikujące. 
 
 

Rozdział II  
Ogłoszenie naboru, tryb składania i rozpatrywania wniosków 

 
1. Wójt Gminy Ciepielów, co roku (począwszy od roku 2013) ogłosi nabór wniosków o budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogłoszenia o naborze wniosków opublikowane zostanie 
poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl oraz na tablicy informacyjne          
w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.   
2. Wnioski składane są do dnia 15 kwietnia każdego roku, w sekretariacie Urzędu Gminy                         
w Ciepielowie, po opublikowaniu ogłoszenia o naborze 
3. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą na bieżąco, do wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację programu w danym roku budżetowym.  
4.Zainteresowany składa imienny wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do Wójta 
Gminy Ciepielów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. 
5. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 



podpisanie umowy cywilnoprawnej przez jednego z współwłaścicieli w imieniu wszystkich 
współwłaścicieli ( załącznik nr 2). 
6. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną 
Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. 
7. Do zadań Komisji należy: 
a) weryfikacja wstępna wniosku: 
- sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie, 
- spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w programie,  
8. Komisja w uzasadnionych przypadkach może żądać od wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku. 
9. Komisja będzie rozpatrywała wnioski do 31 maja każdego roku, w którym wnioski zostały 
złożone. 
10. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku 
budżetowym z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel nie został 
zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania 
kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę. 
11. O zakwalifikowaniu się do realizacji programu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
odrzuceniu wniosku o budowę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 
12. Umowa cywilnoprawna na realizację projektu i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
zostanie podpisana w terminie 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wg zasad 
określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Ciepielów.  
 
 

Rozdział III.  
Projektowanie i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
1. Po zakwalifikowaniu wniosku o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i podpisaniu umowy 
cywilnoprawnej z wnioskodawcą, Urząd Gminy w Ciepielowie, przystępuje do wykonania 
niezbędnych do realizacji budowy- indywidualnych projektów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków wg. miejsca określonego we wniosku. W ramach opracowanego projektu, przeprowadzone 
będą między innymi badania geologiczne przesiąkliwości gruntu. 
2. Indywidualne projekty przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykonane do końca roku, 
którym ogłoszono nabór wniosków. 
3. Po wykonaniu wszystkich projektów przydomowych oczyszczalni ścieków, w następnym roku          
od złożenia wniosków, Urząd Gminy przystąpi do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Budowa nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
5. Odbiór wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków dokona Komisja powołana przez Wójta 
Gminy Ciepielów. 

 
Rozdział VI.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni 
Wójt Gminy Ciepielów. 
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: 
Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny oraz 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów . 

 
Rozdziała V. 

Druki i dokumenty 
 
1. Integralną częścią niniejszego Programu są następujące załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – druk wniosku o dofinansowanie; 
b) Załącznik nr 2 – oświadczenie współwłaścicieli; 
 

 

 

 



Załącznik nr 1 do gminnego programu budowy  
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020 

 
………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
 

............................................................................... 
miejscowość, ulica, numer 
 

……………………………………………………..................... 
kod i miejscowość 
 

……………………………………………………………….……… 
telefon kontaktowy 
 

……………………………………………………………….……… 
nr dowodu osobistego 
 
…………………………………………………………………….… 
wydanego przez 
 

……………………………………………………………….……… 
nr PESEL 
 

……………………………………………………………….……… 
nr NIP 
 

Wójt Gminy Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1, 27- 310 Ciepielów 

 
 

WNIOSEK 
O BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW 

 
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 

2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Ciepielów w latach 2013-2020 proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków na działce  
 
oznaczonej nr ........................... w miejscowości..................................................... 
 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się i akceptuje treść w/w Programu. 
2. Oczyszczalnia będzie eksploatowana przez okres min. 10 lat, zgodnie z wytycznymi eksploatacji 
opracowanymi przez producenta (dostawcę urządzeń). 
3. Wyrażam zgodę na użyczenie części nieruchomości gruntowej na której zostanie posadowiona, 
zainstalowana i użytkowana przydomowa oczyszczalni ścieków, co zostanie potwierdzone w drodze 
umowy cywilnoprawnej. 
3. Do tej pory nie korzystałem/am z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez Urząd Gminy 
w Ciepielowie. 
4. Wyrażam zgodę do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków 
przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 
weryfikacji złożonego wniosku. 
 
Załączniki do wniosku (obowiązkowe): 
1. Kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomością. 
2. Ewentualnie - oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ( załącznik nr 2). 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

…..…………………………………………….……………….. 
                                                                           czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 

Ciepielów, dnia…………………………………… 



Załącznik nr 2 do gminnego programu budowy  
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020 

 
 
………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
 

............................................................................... 
miejscowość, ulica, numer 
 

……………………………………………………..................... 
kod i miejscowość 
 

……………………………………………………………….……… 
telefon kontaktowy 
 

……………………………………………………………….……… 
nr dowodu osobistego 
 
…………………………………………………………………….… 
wydanego przez 
 

……………………………………………………………….……… 
nr PESEL 
 

……………………………………………………………….……… 
nr NIP 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Jako właściciel/współwłaściciel/najemca prawny/* działki nr …………..………… zlokalizowanej 
w gminie Ciepielów, w miejscowości …........………………………………………………………..…….……..… 
 
Wyrażam zgodę Panu/Pani ...………………………………………………………………………………….………...… 
na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie na przedmiotowej działce przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 
 
 

…..…………………………………………….……………….. 
                                                                           czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ciepielów, dnia…………………………………… 


