
                                                                                                                

Regulamin udziału w projekcie 

pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice” 

 

§ 1.  

Regulamin określa zasady i tryb udziału mieszkańców w projekcie pn. ,,Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice” w związku z planowanym 

ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 

ramach PROW 2014-2020.  

§ 2.  

1. Nazwy przyjęte w Regulaminie:  

a. Regulamin - Regulamin udziału w projekcie pn. ,,Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice” 

b. Inwestor – Gmina Barwice  

c. Mieszkaniec – osoba/osoby biorące udział w projekcie 

d. POŚ – przydomowa oczyszczalnia ścieków  

e. Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu ,,Gospodarka wodno-

ściekowa”. 

f. Operacja/zadanie – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

2. Gmina Barwice w 2022 roku ma możliwość ubiegania się o pozyskanie środków 

finansowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

rzecz mieszkańców gminy.   

3. Wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców 

składa Gmina. 

4. Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi tylko w sytuacji 

uzyskania przez Inwestora dofinansowania w ramach Programu. 

5. W ramach projektu budowane będą wyłącznie oczyszczalnie nowe, posiadające 

certyfikat zgodności z normą określoną w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa            

i Rozwoju Wsi. 

6. O udział w projekcie mogą ubiegać się tylko ci właściciele posesji, na terenie których 

nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do 

istniejącej sieci i które leżą poza aglomeracją tj.: Bądki, Chłopowo, Chłopówko, 

Chwalimki, Gąski, Grabiążek, Gwiazdowo, Jeziorki, Knyki, Kłodzino (Kolonia), 

Korzec, Liniec, Luboradza (7), Lubostronie (Barlinek), Nowe Koprzywno, Nowy 

Chwalim, Nowy Grabiąż, Ostropole, Przybkowo (Kolonia), Sulikowo (Kolonia), Stary 

Chwalim (1, 88), Śmilcz, Świerk, Uradz, Wiele, Wojsławiec, Żdżar. 

7. Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w projekcie 

poprzez złożenie wstępnej deklaracji  do Urzędu Miejskiego w Barwicach.  

8. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 30 kwietnia 2022 rok. Deklaracja 

uczestnictwa w projekcie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Inwestor weryfikuje złożone deklaracje pod względem formalnym, technicznym           

i prawnym warunkującymi prawidłową realizację zadania, w szczególności: prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz warunki gruntowe mogące 

utrudniać prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni ścieków. 

10. Preferowane będą lokalizacje na glebach lekkich i przepuszczalnych. 



11. Zgłoszenia dotyczące nieruchomości niezamieszkałych na dzień złożenia deklaracji 

nie będą rozpatrywane.  

12. Po weryfikacji deklaracji ustalona zostanie lista lokalizacji. 

13. W przypadku gdy liczba pozytywnie zweryfikowanych deklaracji przewyższy liczbę 

planowanych do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, o udziale               

w projekcie decydować będzie data złożenia deklaracji. 

14. Przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie stanowić mienie komunalne, oddane do 

eksploatacji Mieszkańcowi. 

§ 3.  

Obowiązki mieszkańca zainteresowanego udziałem w projekcie:  

1. Złożenie  deklaracji uczestnictwa w projekcie do Urzędu Miejskiego w Barwicach 

w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2022 r. 

2. Użyczenie Inwestorowi terenu niezbędnego do zrealizowania inwestycji 

polegającej na budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków w okresie realizacji 

operacji oraz w okresie związania celem, tj. przez okres co najmniej 5 lat od 

planowanej daty wypłaty płatności końcowej.  

3. Umożliwienie przedstawicielom Gminy i instytucjom finansujących                        

(w szczególności: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) 

dokonywania wizytacji w miejscu realizacji inwestycji w terminie wyznaczonym 

przez przedstawicieli wymienionych instytucji.  

4. Umożliwienie przedstawicielom instytucji wymienionych w p. 3 oraz organom 

kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich 

czynności, dokonania audytów i kontroli w miejscu realizacji inwestycji                            

w terminie wyznaczonym przez te podmioty. 

5. Zapewnienie trwałości zadania tj. w okresie minimum 5 lat od daty planowanej 

wypłaty płatności końcowej utrzymanie ciągłej sprawności eksploatacyjnej 

przydomowej oczyszczalni ścieków i ponoszenie kosztów bieżącej eksploatacji. 

6. Prawidłowa – zgodna z DTR (dokumentacja techniczno-rozruchową) eksploatacja 

urządzenia. Utrzymywanie obiektu w ruchu oraz ponoszenie całości kosztów 

utrzymania oczyszczalni, w tym kosztów energii elektrycznej niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania POŚ oraz kosztów usuwania z oczyszczalni osadu 

nadmiernego, w terminach określonych w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.  

7. Zapewnienie dostępu do urządzeń w celach serwisowych oraz poboru próbek.  

8. Zaprzestanie innych form utylizacji ścieków (np. gromadzenie w szambie). 

§ 4.  

Obowiązki  Inwestora: 

1. Dokonanie oceny złożonych przez mieszkańców deklaracji  

2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Barwice” so przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.  

3. Realizacja zadania zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót oraz na podstawie obowiązujących przepisów. 

4. Wybór Wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym prowadzonym  zgodnie                      

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

5. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do którego obowiązków będzie 

należało sprawdzenie jakości wykonanych prac i odbiór robót budowlanych. 

 

§ 5.  



Szczegółowy zakres  dotyczący realizacji przedsięwzięcia regulować będzie zawarta  umowa 

cywilno - prawna pomiędzy Gminą Barwice, a Mieszkańcem.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


