Skierniewice, dnia 19.07.2022r.

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU
„Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

NA TERENIE GMINY SKIERNIEWICE,
PLANOWANEGO DO REALIZACJI W LATACH 2022 –2023
I.INFORMACJE OGÓLNE
1. Użyte określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Wnioskodawca – Gmina Skierniewice;
b) Projekt – planowane przedsięwzięcie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Skierniewice;
c) POŚ – przydomowe oczyszczalnie ścieków,
d) potencjalny Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca na terenie Gminy Skierniewice nieruchomość
zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków w ramach projektu, dobrowolnie składająca deklarację do uczestnictwa w projekcie, spełniająca
warunki określone w punkcie V niniejszego Regulaminu;
e) Uczestnik – osoba wymieniona w podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana do projektu mieszcząca
się w limicie dostępnych środków finansowych;
f) Uczestnik rezerwowy - osoba rezerwowa wymieniona w podpunkcie d) niniejszego punktu, zakwalifikowana
do projektu poza limitem środków finansowych;
g) dokumenty zgłoszeniowe – komplet dokumentów określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu,
składanych w celu zakwalifikowania do projektu.
2. Nabór deklaracji prowadzony jest przez Gminę Skierniewice w celu kwalifikacji nieruchomości do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Projekt będzie finansowany przez Gminę Skierniewice w ramach pozyskanej z Ministerstwa Finansów subwencji
ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji w tym m.in. na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
4. Gmina Skierniewice dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających
z postanowień Regulaminu konkursu oraz z innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.
5. Informacje dotyczące naboru można uzyskać:
a) na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl; www.facebook.com/gminaskierniewice/;
b) tablica informacyjna przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Skierniewice;
c) system powiadamiania SMS
II.OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU
1. W ramach projektu zaplanowany jest montaż POŚ – zespół urządzeń, stanowiący integralną całość,
oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód
powierzchniowych.
2. Wbudowana POŚ będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwienia nieczystości płynnych dla
budynku (ów) do niej podłączonego(ych), a dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub
odprowadzenia ścieków będą zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu.
3. POŚ będzie przyjmować ścieki od wszystkich użytkowników lokali wyodrębnionych w budynku(ach)
podłączonych.
4. Uczestnik projektu zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania,
warunków prawnych i technicznych możliwości montażu POŚ oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości
urządzenia. Deklaracja jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
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5. Dopuszczalne jest złożenie jednej deklaracji, na potrzeby jednego gospodarstwa domowego.
III.WARUNKI I OGRANICZENIA
1. Wbudowana POŚ będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego do celów
socjalno-bytowych mieszkańców.
2. POŚ nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz
agroturystyki.
3. W ramach projektu zaplanowano POŚ przy istniejących budynkach mieszkalnych (oddanych do użytkowania /
planowanych do zamieszkania do 31.12.2022r. ).
4. Uczestnik projektu nie może zalegać z płatnościami wobec Gminy Skierniewice z tytułu podatków
i opłat w szczególności: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków
transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zużycie wody i innych. Wymóg ten
dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.
5. Budynek mieszkalny musi posiadać wszelkie instalacje niezbędne do podłączenia do POŚ.
6. Ostateczny dobór urządzenia, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych
w deklaracji oraz oceny wykonawcy.
IV.KOSZTY INSTALACJI
1. Osoby składające Deklaracje do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:
a) udziału własnego w wysokości 1 850,00 zł netto (plus obowiązujący VAT) w okresie przed przystąpieniem do
prac budowlanych;
b) kosztów związanych z eksploatacją;
c) kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące
wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
V.OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH
1. Deklaracje uczestnictwa do projektu mogą składać:
a) wyłącznie osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Skierniewice nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym, będące właścicielem lub współwłaścicielem tej nieruchomości;
b) spełniające warunki i ograniczenia punktu III niniejszego Regulaminu;
c) posiadające prawo do dysponowania nieruchomością: własność/współwłasność.
2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod
rygorem odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku
ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Gmina Skierniewice zastrzega, że
zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie, a osoby składające Deklaracje zostaną
pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone kosztami, jakie poniosła Gmina w związku
z bezprawnym uczestnictwem danego uczestnika w realizacji projektu.
VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH
1. Nabór Deklaracji do projektu prowadzony będzie w terminie od 1 sierpnia 2022r. do wyczerpania limitu
miejsc, ale nie dłużej niż do 12 sierpnia br.
2. Deklaracje należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice ( II piętro,pok. 211)
w godzinach pracy Urzędu.
3. Deklaracje należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej), wypełnionej drukowanymi
literami.
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4. Deklaracje niekompletne, nieczytelne, niewypełnione we wskazanych polach, złożone w inny sposób niż to
przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem - nie będą rozpatrywane.
VII.DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie (punkt V niniejszego Regulaminu) składają Deklaracje prawidłowo
wypełnione i podpisane przez właściciela/współwłaścicieli posiadających prawo do dysponowania
nieruchomością.
VIII.WYBÓR UCZESTNIKÓW
1. Wybór uczestników do projektu nastąpi według kolejności zgłoszeń oraz dokonania wpłaty udziału własnego
w wymaganym terminie.
2. Ilość POŚ w projekcie jest ograniczona do max. 210 sztuk.
3. Złożenie zgłoszenia w pierwszej kolejności, nie oznacza, że Uczestnik zostanie zakwalifikowany do projektu
z uwagi, że zgłoszenie musi spełnić wymogi określone w przedmiotowym Regulaminie.
4. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie – zostaną wpisane na listę rezerwową jako uczestnik
rezerwowy.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie - uczestnik składa pisemną rezygnację do Urzędu Gminy
Skierniewice.

IX.PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ SKIERNIEWICE.
1. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy otrzymają
zaproszenie do podpisania z Gminą Skierniewice umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa
funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”
2. Niepodpisanie umowy uczestnictwa oraz niedokonanie wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości,
będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. Wkład własny będzie płatny w okresie przed
przystąpieniem do prac budowlanych.
3. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej
lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie.
X.ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik nr 1 – Deklaracja,
Załącznik nr 2 - Umowa;
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