
UCHWAŁA  NR  XXV /131/09 

RADY GMINY  LIPNO 

z dnia 4 sierpnia 2009 roku 

 

 

w sprawie  przyjęcia  „ Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Lipno” 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591 ze zmianami) oraz art.406 ust.1 pkt 12 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 

ze zmianami)   

 

 

 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjąć „ Zasady budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie   

       Gminy Lipno” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

       przyjęty na trenie Gminy Lipno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Załącznik  

                                                                                                                            do Uchwały Nr XXV/131/09 

                                                                                                                Rady Gminy Lipno z dnia 04.08.2009 r 

Zasady budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Na terenie Gminy Lipno, gdzie nie ma możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy 

włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie i nie planuje się budowy takiej sieci, posesje 

wyposaża się w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które to urządzenia mogą być przedmiotem 

finansowania z budżetu gminy. 

§ 2. Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest: 

1) ograniczenie ilości nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych bezpośrednio 

do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie ich degradacji, 

2) stworzenie alternatywnej metody zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 

kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub nieuzasadniona, 

3) poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Lipno. 

 

Rozdział II 

WARUNKI  FINANSOWANIA  

 

§ 3. O wybudowanie i finansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków może wystąpić każda  

       zainteresowana osoba fizyczna, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  

       nieruchomości położonej na terenie Gminy Lipno. 

§ 4. Zasady nie dotyczą budowy oczyszczalni ścieków na nieruchomościach wykorzystywanych w  

       działalności gospodarczej zainteresowanego, za wyłączeniem gospodarstw agroturystycznych. 

§ 5. Zainteresowany budową przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji składa imienny  

       wniosek, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszych zasad. 

§ 6. Posesja, dla której ma być wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być  

       położona poza obszarem, na którym znajduje się lub planowana jest budowa kanalizacji  

       sanitarnej albo włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

§ 7. Warunkami wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na przedmiotowych zasadach są  także: 

1) posiadanie przez budynek mieszkalny sprawnego i szczelnego systemu odprowadzania ścieków, 

2) grunt pod lokalizację ścieków musi być przepuszczalny, wolny od zakrzewień i zadrzewień, przy 

czym wyklucza się lokalizację oczyszczalni na gruntach gliniasto-ilastych, zabagnionych o wysokim 

poziomie wód gruntowych i położonych na zaniżeniach terenowych, 

3) nie posiadanie przez zainteresowanego jakichkolwiek zaległości wobec Urzędu Gminy Lipno z 

tytułu należnych opłat ( podatki i opłaty lokalne, należności cywilnoprawne itp.), 

 



4) zawarcie porozumienia z Gminą Lipno według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszych 

zasad,  

5) po wstępnym zaakceptowaniu wniosku zawarcie przez zainteresowanego z Gminą Lipno umowy o 

budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mocą której strony określą wzajemne prawa i 

obowiązki na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków a w szczególności 

w której zainteresowany nieodpłatnie przekaże do używania Gminie Lipno grunt niezbędny do 

lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na czas niezbędny do jej realizacji oraz okres 

amortyzacji tej oczyszczalni a także zobowiąże się do wniesienia, przed rozpoczęciem budowy 

oczyszczalni kwoty współfinansowania stanowiącej jego udział własny  w kosztach budowy. 

§ 8. Wnioski o wybudowanie oczyszczalni będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. 

§ 9. Gmina jako inwestor, zleca opracowanie projektów budowlanych i budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków stosując w tym zakresie przepisy prawa zamówień publicznych. 

§ 10. Ustala się wysokość kwoty współfinansowania zainteresowanego jako jego udział w kosztach 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na poziomie 40 % kosztów budowy oczyszczalni przy 

czym ustala się, że zainteresowany dokonuje: 

1) zaliczkowo wpłaty kwoty 4.000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych ) w dwóch ratach:   - I rata 

w wysokości 2000,00 zł płatna najpóźniej do dnia podpisania umowy, 

- II rata w wysokości 2000,00 zł płatna najpóźniej do planowanego terminu rozpoczęcia                 

budowy oczyszczalni ścieków w skali Gminy Lipno w kolejnych latach budżetowych, 

2)  po zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków w poszczególnych latach budżetowych i           

ustaleniu średnich  kosztów wybudowania indywidualnej przyzagrodowej oczyszczalni ścieków nastąpi 

końcowe rozliczenie udziału zainteresowanego w kosztach budowy polegające na dokonaniu przez 

niego dopłaty do kwoty stanowiącej równowartość 40% średnich kosztów budowy oczyszczalni lub 

zwrot nadpłaty przez Gminę Lipno.  

§ 11. Po zakończeniu inwestycji zainteresowany przejmie oczyszczalnię do eksploatacji oraz ponosić będzie 

w całości koszty jej utrzymania i eksploatacji a po upływie 5-letniego okresu amortyzacji stanie się ona jego 

własnością. 

Rozdział III 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

§ 12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie finansowana z budżetu gminy przy udziale 

środków osób zainteresowanych budową oraz ewentualnie z udziałem innych środków krajowych i 

zagranicznych w tym Unii Europejskiej. 

§ 13. Rada Gminy Lipno corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na realizację 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 14. Koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być wyższy aniżeli środki 

przeznaczone na ten cel w danym roku budżetowym. 

 

 



                                                                                                                                   
Załącznik nr 2 
do Zasad budowy  i finansowania   przydomowych                 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno 

 
                                                                                                                      ……………………………………, dnia …………………… 
 
 
Nazwa inwestycji: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr……………………. 
                                  położonej w miejscowości ………………………………….., gmina Lipno. 
 
 
Inwestor: Gmina Lipno, 87-600 Lipno 
 
 
                                                                                    POROZUMIENIE 
 
 
W związku z planowaną budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr …………………… położonej w 
miejscowości………………………………………………., gmina Lipno 
Wyrażam zgodę inwestorowi tj. Gminie Lipno na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 
nr……………… położonej w miejscowości………………………………………… będącej moją własnością i nie 
wnoszę roszczeń do projektowanej inwestycji żadnych uwag i roszczeń. 
Wyrażam również zgodę na eksploatacje oczyszczalni zgodnie z jej przeznaczeniem, a w przypadku jej uszkodzenia z 
mojej winy zobowiązuje się naprawić powstałe szkody na mój koszt. Powyższe nie dotyczy awarii powstałej w okresie 
gwarancji ( trzy lata od dnia przekazania jej w eksploatacje ) z winy wykonawcy bądź wad ukrytych zamontowanych 
urządzeń. 
Strony porozumienia ustalają, że powyższe prawo do dysponowania nieruchomością w celu wybudowania 
przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr………………. w miejscowości…………………………………., 
wyrażone zostało przez właściciela nieruchomości…………………………………………………………………… na 
rzecz Gminy Lipno nieodpłatnie na czas nieokreślony. 
 
 
 
         Właściciel nieruchomości                                                                                 Wójt Gminy Lipno 
 
 
…………………………………………..                                              ………………………………………………… 
 
Uwaga: 
Wycofanie powyższej zgody po uprzednim podpisaniu, będzie obciążone nakładami poniesionymi przez Gminę Lipno 
związanymi z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na tej nieruchomości. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                   
Załącznik nr 1  
do Zasad budowy  i finansowania przydomowych                          
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno 

 
                                                                                                                         …………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                           (data )      
 
                                         
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
       Adres/telefon wnioskodawcy                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                 Do Wójta Gminy 
                                                                                                                                           Lipno 
 
 
Proszę o ujęcie posesji będącej moją własnością oznaczonej działką nr ………………….. położonej w 
……………………………………….., w planowanej budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 
………………………..  
Deklaruję, że po zaakceptowaniu mojego wniosku do realizacji:  
1) podpiszę z Wójtem Gminy Lipno porozumienie o wyrażeniu zgody inwestorowi tj. Gminie Lipno zgody na 
planowaną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na wyżej wskazanej działce , 
2) podpiszę umowę z Wójtem Gminy Lipno w spawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na wskazanej 
działce,  
3) tytułem mojego udziału w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonam wpłaty na konto Urzędu 
Gminy Lipno kwoty stanowiącej 40% wartości budowy w następujący sposób:  
- I raty w kwocie 2000 zł najpóźniej  do dnia podpisania umowy w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków,  
- II raty w kwocie 2000 zł najpóźniej do dnia planowanego terminu rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków w skali 
gminy 
-  dokonam ewentualnej dopłaty do kwoty odpowiadającej 40% wartości średnich kosztów budowy pojedynczej 
oczyszczalni, jeżeli okaże się , że średni koszt budowy po zakończeniu budowy wszystkich oczyszczalni na terenie 
Gminy Lipno przekroczył kwotę 10000 zł 
Nadto oświadczam :  
- posiadam sprawny i szczelny system odprowadzania ścieków, 
- w miejscu przyszłej lokalizacji występują grunty ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                          ………………………………………………. 
 
                                                                                                                                                                       Podpis 
 

 


