

UCHWAŁA Nr XXX/181/09   
Rady  Gminy  Ostróda
 z dnia 20 marca 2009 roku



w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ustalania zasad dofinansowania tych zadań.


Na podstawie 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 z póź. zm. /  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1

 Ustala się następujące zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
 dofinansowywane z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
 wodnej:
 1/ utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
 2/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych do 
     których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3/ budowa własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych do których nie planuje 
     się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 4/ budowa głównych sieci wodno - kanalizacyjnych.

    
§  2

Dofinansowanie zadań określonych w § 1 nastąpi według zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.











                                                                                                     Załącznik  do uchwały Nr XXX/181/09
                                                                                                     Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 roku


ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE OSTRÓDA

§  1

Zadania określone w uchwale Nr XXX/181/09 z dnia 20 marca 2009 roku są dofinansowane
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

§  2

1. O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne, zameldowane na terenie Gminy 
    Ostróda.
2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków GFOŚiGW jest nie 
    zaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy 
    Ostróda.

§  3

1. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 28 lutego każdego roku kalendarzowego, a na 
    rok 2009 do 29 maja.
2. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 
3. Spis obowiązujących dokumentów do wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszych 
    zasad.
4. Rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie zadań dokonywana będzie według 
    kolejności wpływu wniosków / daty i godziny / do Urzędu Gminy Ostróda.
5. Wnioski nie posiadające wszystkich dokumentów określonych w załączniku 2 do 
    niniejszych zasad będą ze względów formalnych odrzucane.
6. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie do wyczerpania środków w danym roku 
    budżetowym.
7. W przypadku wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku,
     przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nie rozpatrzone wnioski 
     należy złożyć ponownie w roku następnym.  

§  4

Złożone wnioski rozpatrywane są przez Komisję Oceny Wniosków, powołaną przez Wójta Gminy Ostróda.

§  5

Dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego z zadań, jednego wnioskodawcy i dotyczyć będzie budynku mieszkalnego lub działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną, którego poziom wynosi:
1/ dofinansowanie transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, nie więcej 
    niż 3.000,00 złotych / słownie złotych: trzy tysiące /,
2/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków 
    mieszkalnych do których nie planuje się zbiorowego odprowadzenia ścieków do 50 % 
    wartości inwestycji , nie więcej niż 3.000,00 zł  / słownie złotych: trzy tysiące /,

3/ dofinansowanie budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych do których nie 
    planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do 50 % 
    wartości inwestycji, nie więcej niż 4.000,00 zł / słownie złotych: cztery tysiące /,
4/ dofinansowanie budowy głównych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do 50 % 
    wartości inwestycji, nie więcej niż 10.000,00 zł / słownie złotych: dziesięć tysięcy /
5/ W przypadku budowy jednej z sieci do wysokości 50 % wartości danej inwestycji, nie 
     więcej niż 5.000,00 zł / słownie złotych: pięć tysięcy /.

§  6

Osoba fizyczna może występować o dofinansowanie jednego zadania raz na 3 lata.

§  7

1. Wnioskodawca w terminie 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu 
    dofinansowania zobowiązany jest do stawienia się w Urzędzie Gminy Ostróda celem 
    podpisania umowy, która będzie zawierać między innymi:
    1/  nazwę zadania wraz z lokalizacją,
    2/  wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
    3/  termin realizacji zadania,
    4/  warunki, termin i sposób przekazania planowanych środków na dofinansowanie, 
    5/  harmonogram rzeczowo - finansowy zadania,
    6/  warunki wypowiedzenia umowy.
2. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 1 uprawnienie do dofinansowania 
    przedsięwzięcia przechodzi na kolejną osobę znajdującą się na liście Komisji Oceny 
    Wniosków.
    W przypadku braku osób, środki pozostają na koncie GFOŚiGW.
       




























              Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Gminy Ostróda  



Adnotacje  Urzędu



 Data i godz. przyjęcia wniosku   ..................................  Nr  w rejestrze przyjęć ...................


         






..............................................................                                                        ............................................................
               Nazwa Wnioskodawcy                                                                                    Miejscowość/ Data






                                                            Wójt Gminy Ostróda




WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Wnioskodawca

 ................................................................................................................................

Adres

.................................................................................................................................

Nr tel./ fax  ...................................

Osoba do kontaktów ............................................................................

I. Charakterystyka wnioskodawcy

1. Wnioskodawca

     .........................................................................................................................

2. NIP / PESEL 
    ...................................................................................................

II. Wnioskowana kwota dotacji  ......................................................................

III. Przeznaczenie dotacji

1. Nazwa zadania ................................................................................................

    ..........................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

2. Data rozpoczęcia zadania .............................................

3. Przewidywany termin zakończenia zadania ...............................................

4. Obecny stan zaawansowania prac .....................................................................

    .............................................................................................................................

   ..............................................................................................................................

5. Opis wybranej technologii i uzasadnienie wyboru .............................................

     ............................................................................................................................

     ............................................................................................................................

     ............................................................................................................................

6. Przewidywany do osiągnięcia efekt ekologiczny ...............................................

     ............................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................


IV. Aspekty finansowe zadania

1. Łączna kwota przedsięwzięcia    ........................... zł

2. Źródła finansowania własne        ....................... %

3. Inne źródła finansowania            ........................ %
    / kredyty bankowe, środki pozyskane
      od innych instytucji itp./             
4. Udział środków GFOŚiGW
    w realizacji zadania                      ......................... %


Potwierdzam prawdziwość danych i informacji przedstawionych w wniosku



................................................                                 .............................................
                 miejscowość / data                                                                   podpis wnioskodawcy imię i nazwisko




































 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ostróda 




Spis obowiązujących dokumentów do wniosku o dofinansowanie 
z GFOŚiGW Gminy Ostróda


1. Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania.
2. Kserokopia pozwolenia na budowę dla indywidualnych przydomowych 
    oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3/d / oryginał do wglądu /.
3. Kserokopia informacji o nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Starostę 
    Ostródzkiego w sprawie przyjęcia zgłoszenia budowy dla indywidualnych 
    przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3/d  / oryginał 
    do wglądu /
4. Kserokopia pozwolenia wodno - prawnego w przypadku budowy ujęć wody
    o wydajności  powyżej 5,0 m3/d / oryginał do wglądu /.
5. Kserokopia pozwolenia na budowę w przypadku budowy głównych sieci 
    wodociągowych i kanalizacji sanitarnych lub kserokopia informacji o nie 
    zgłoszeniu sprzeciwu przez Starostę Ostródzkiego w sprawie przyjęcia  
    zgłoszenie budowy w/w sieci / oryginał do wglądu /.
6. Kserokopię informacji o nie zgłoszeniu sprzeciwu przez Starostę 
    Ostródzkiego w sprawie przyjęcia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem 
    wyrobów zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę / oryginał do 
    wglądu /. 
7. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku /
    działki / oryginał do wglądu /.

 

