UCHWAŁA NR XX/176/2016
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 400a ust 1 pkt 2,5 i 9 , art. 403 ust. 2, 4
pkt 1 lit. a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały „Program wsparcia budowy przyłączy
kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach 2016-2018”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
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Załącznik do Uchwały Nr XX/176/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 lutego 2016 r.
PROGRAM
WSPARCIA
BUDOWY
PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH
ORAZ
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
PABIANICE W LATACH 2016-2018
I. Wprowadzenie
Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Pabianice jest częścią rozpoczętych działań w zakresie ochrony środowiska,
mających na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia gruntu, wód gruntowych i wód
powierzchniowych jakie stanowią istniejące szamba służące gromadzeniu ścieków z gospodarstw
domowych.
Zakres Programu niezbędny do wykonania ma na celu wspomożeniu osiągnięcia efektu ekologicznego
założonego przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektów
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew i Jadwinin” i wnioskowaniu o udzielenie dofinansowania
środkami PROW,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko gm. Pabianice - I i II etap” i wnioskowaniu o jego
dofinansowanie środkami PROW i WFOŚiGW w Łodzi
Główny problem Gminy, w zakresie gospodarki ściekowej, stanowi niewystarczający dostęp do sieci
kanalizacyjnej, co wpływa zarówno na wzrost kosztów zasiedlenie terenów mieszkalnych, jak również
na uciążliwości związane z codziennym życiem mieszkańców. Budowa sieci kanalizacyjnych i
przyłączenie się jak największej liczby mieszkańców ograniczy zanieczyszczenie cieków wodnych, a
w konsekwencji również rzek Dobrzynki, Neru, Pabianki i Wrzącej, a także doprowadzi do
zorganizowanego odprowadzenia ścieków i ich oczyszczenia na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni
Ścieków .
II. Cel programu
Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie
gospodarki wodno-ściekowej Gminy do wymagań państwa Polskiego i Unii Europejskiej tj do ochrony,
zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego
wykorzystania zasobów naturalnych.
Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pabianice
z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady
„zanieczyszczający płaci”.
Jednym z elementów tego uporządkowania jest realizacja projektów budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, które przyniosą wymierne korzyści jeśli będą ściśle związane z budową przyłączeń
kanalizacyjnych. Uzyskanie efektu ekologicznego jest uzależnione od ilości ścieków odprowadzonych na
urządzenia oczyszczalni ścieków, a więc od ilości przyłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej.
Na obszarach, na których realizacja projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie
nieuzasadniona, uporządkowanie gospodarki ściekowej realizowane będzie poprzez promowanie budowy
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z
gospodarstw domowych.
Cele szczegółowe:
- uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Gminy Pabianice
- poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy
- wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni rzeki Odry (tj. rzek Dobrzynki, Neru, Pabianki i
Wrzącej)
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- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy- zahamowanie degradacji wód podziemnych,
właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód powierzchniowych
- poprawa konkurencyjności gminy – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
Cele społeczno –gospodarcze:
- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny
- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.
III. Charakterystyka obszaru realizacji programu
Wdrożenie Programu planowane jest na terenie Gminy Pabianice.
Na terenach najbardziej zurbanizowanych gdzie jest zbudowany lub planowany jest do budowy
zbiorczy system kanalizacji sanitarnej Program realizowany będzie w formule dofinansowania budowy
przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
Na terenach, na których realizacja projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie
nieuzasadniona (dla celów niniejszego Programu przyjmuje się, iż są to obszary, które w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice zostały oznaczone symbolem MR,MN,U tj.
zabudowa zagrodowa), Program realizowany będzie w formule dofinansowania budowy przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków.
IV. Adresaci Programu
1. Do Programu mogą przystąpić podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w
szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi będące właścicielami
nieruchomości zabudowanych, zamieszkałych i posiadających wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
położonych na terenie Gminy Pabianice
- do których możliwe jest wykonanie przyłącza do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,
- na których warunki hydrogeologiczne pozwalają na realizację efektywnego oczyszczania ścieków bytowych
w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków.
2. Szczegółowe warunki jakie należy spełnić określone będą w „Zasadach udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy
kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o których mowa w pkt. 7.2.
V. Forma i wysokość dofinansowania
1. Wsparcie działań w ramach Programu odbywać się będzie w formie udzielania dotacji celowej,
przeznaczonej na refundację kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego lub przydomowej biologicznej oczyszczalni
ścieków.
2. Wysokość dotacji celowej ustala się na 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania:
a) budowy przyłącza kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 123 zł brutto za 1 mb wykonanego przyłącza,
b) budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto
3. Wysokość dotacji celowej przy budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków
ustala się w formie ryczałtu w kwocie 7.000 zł brutto
4. Zakres kwalifikowalności kosztów określą „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o których mowa w pkt. 7.2.
5. Kwota udzielonej dotacji będzie traktowana jako dochody osobiste właściciela nieruchomości, które
należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie otrzymanej
z Urzędu Gminy Pabianice deklaracji PIT 8c, chyba, że interpretacja Ministra Finansów umożliwi odstąpienie
od wystawienia w.w deklaracji.
VI. Koszty realizacji Programu i źródła finansowania
1. Koszty realizacji Programu w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
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rok
środki finansowe

2016
290.000

2017
290.000

2018
290.000

2. Koszty realizacji Programu w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

rok
środki finansowe

2016
210.000

2017
210.000

2018
210.000

3. Łączne koszty realizacji Programu:

rok
środki finansowe

2016
500.000

2017
500.000

2018
450.000

4. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Pabianice z otrzymanych
opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, a ich wysokość
będzie corocznie ustalana przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy zakresami
Programu w danym roku budżetowym.
6. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację niniejszego Programu stanowi podstawę do jego zmian i
aktualizacji w zakresie wymagań stawianym przez udzielającego wsparcia.
VII. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych
1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego Programu jest :
a) nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także
zaległości o charakterze cywilno-prawnym,
b) złożenie pisemnego wniosku,
c) posiadanie uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej lub przydomowej biologicznej
oczyszczalni ścieków
2. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych kosztów
budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków, określą „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków”, uchwalone przez Radę Gminy.
VIII. Czas trwania programu i planowane efekty:
Program wspomagania/współfinansowania budowy przyłączeń kanalizacyjnych, stworzony jako
narzędzie pomocnicze w celu osiągnięcia efektu ekologicznego związanego z budową sieci kanalizacji
sanitarnych oraz budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Pabianice, realizowany będzie w latach 2016-2018.
Jako termin graniczny rozliczenia realizacji Programu zostaje ustalona data osiągnięcia efektu
ekologicznego 30.06.2019r.
Realizacja programu umożliwi wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych w latach 2016 -2018 zgodnie z
poniższym harmonogramem:
Sołectwo/osiedle
Bychlew/Jadwinin
Piątkowisko I etap
Piątkowisko II etap

Ilość
mieszkańców

Ilość przyłączy wg
projektów
249
78
208

2016
80
30
20

2017

2018

100

-

razem

88

Ścieki z terenu Gminy Pabianice odprowadzane będą kolektorem sanitarnym miasta Pabianic na
urządzenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
Realizacja Programu pozwoli na budowę 30 przydomowych biologicznych oczyszczalni cieków rocznie,
co w perspektywie 3 letniego funkcjonowania Programu umożliwi wykonanie 90 tego typu instalacji.
IX. Podsumowanie
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Program jest zgodny z regulacjami przyjętymi przez Polskę dyrektyw Unii Europejskiej i przyczynia
się do wdrożenia poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawę warunków życia i stanu
zdrowia mieszkańców gminy, wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych oraz zwiększenie
konkurencyjności gminy – atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. Program jest wypełnieniem
podjętych decyzji o budowie sieci kanalizacji sanitarnej, które wpisują się w zadania Gminy z ustaw:
- z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
- z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
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