OGŁOSZENIE
W związku z wybudowaniem przez Gminę Smołdzino kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smołdzino i
poniesieniem z tego tytułu znacznych kosztów finansowych, Wójt Gminy informuje że, do końca października
2017 r. należy przyłączyć nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Konieczność przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250) oraz umowy pomiędzy Gminą Smołdzino a Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska w Gdańsku dofinansującym budowę kanalizacji w której określono warunki i terminy
wykonania przyłączy. Nie spełnienie tych wymagań skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji i
nałożeniem kar finansowych.
Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje Wójt Gminy,
który w przypadku uchylania się od obowiązku ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U z 2016 r. poz. 599 z póź. zm.),
oraz art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016 r. poz. 250 ).
Jednocześnie przeprowadzone zostaną kontrole posiadania zbiorników bezodpływowych oraz
częstotliwość ich opróżniania z nieruchomości nie przyłączonych do kanalizacji na terenie Smołdzina.
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Smołdzino. Po wniesieniu opłaty i odbiorze warunków technicznych można
przystąpić do przyłączenia nieruchomości zgodnie z określonymi warunkami. Wykonanie podłączenia należy zgłosić do
odbioru technicznego w stanie odkrytym ułożonych w wykopie rur, wnieść opłatę za odbiór techniczny oraz zawrzeć
pisemną umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków.
Zwolnienie z obowiązku przyłączenia może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków
do 5 m³/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód
wymagają zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku i w Urzędzie Gminy Smołdzino.

