
         Turobin, dnia 18.08.2015r. 

 

INFORMACJA 
o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Turobin w latach 2016 – 2018 

 
1. W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu 

lub wód poprzez  oraz stworzenia alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 

kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, Gmina Turobin przystępuje do procesu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na posesjach położonych na 

terenie gminy Turobin. 
3. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

 

4. Zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinni złożyć pisemne deklaracje znajdujące się                  

w załączeniu do niniejszej informacji-strona internetowa: www.turobin.pl ,  na drukach dostępnych u sołtysów oraz          

w Urzędzie Gminy w Turobinie w pokoju nr 14. 

 

5. Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Turobinie w pokoju nr  11  (biuro podawcze ) do dnia 30 

października 2015r. wyłącznie z dowodem wpłaty, aktualnym wypisem z rejestru gruntów oraz aktualną mapą 

sytuacyjno-wysokościową. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

 

6. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż 

jednego właściciela to deklaracje muszą złożyć ( podpisać ) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba 

upoważniona przez współwłaściciela. 

 

7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych               

w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek. 

 

8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania. 

 

9. Szacunkowy koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 7 000 złotych do          

17 000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych budynek mieszkalny).  

10. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości wyniosą 20% + 200,00 zł na częściowe pokrycie 

kosztów dokumentacji projektowej. 

( 200,00 złotych przy składaniu deklaracji na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, 20% w ciągu 30 

dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy o podpisaniu umowy z Wykonawcą robót). 

 

11. Kwotę 200,00 złotych należy wpłacić na konto Gminy Turobin: 60 8200 1047 2005 4700 0970 0001 z dopiskiem: 

„dopłata do opracowania dokumentacji”.  

 

12. Kwota 200,00 złotych zostanie zwrócona, gdy projektant stwierdzi, że nie ma możliwości wybudowania 

oczyszczalni na danej działce/ działkach lub oczyszczalnia nie będzie zakwalifikowana do realizacji z innych przyczyn. 

 

13. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków kwota 200,00 zł na 

wykonanie dokumentacji projektowej nie będzie zwracana. 

 

14. Gmina pokryje pozostałe koszty budowy oczyszczalni ze środków własnych i dotacji ze źródeł zewnętrznych. 

 

15. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, gdzie nie jest to 

możliwe ze względów technicznych. 

 

16. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin” 

zostaną określone umową zawartą pomiędzy Gminą Turobin a właścicielem nieruchomości. 

 

 

 

 

http://www.turobin.pl/

