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Poz. 2604
UCHWAŁA NR XXIX/197/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)Rada Miejska uchwala
się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zdunach
(-) Dionizy Waszczuk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/197/2017
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 marca 2017 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne udzielania dotacji i kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania.
§ 1. Dotacja ze środków budżetu Gminy Zduny na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków może być udzielona właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom
wieczystym lub współużytkownikom wieczystym nieruchomości na których wytwarzane są ścieki bytowo
gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego.
§ 2. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest jej zgodność z następującymi warunkami:
1) wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę,
2) inwestycja realizowana jest na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się - zgodnie
z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Zduny - budowy zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej,
3) inwestycja jest realizowana na obszarze na którym podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji
sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe.
§ 3. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy.
§ 4. Dotacja udzielana jest jednorazowo na pokrycie kosztów zakupu fabrycznie nowych, zamontowanych
po raz pierwszy, urządzeń i materiałów oraz ich montażu.
§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł.
§ 6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
1) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przepompowni ścieków, służących np.
do naprawy systemów istniejących,
2) robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie,
3) poniesionych przez wnioskodawcę przed datą podpisania umowy.
§ 7. Wysokość dofinansowania (dotacji) będzie wynosić 50 % kosztów, udokumentowanych fakturami lub
rachunkami, nie więcej jednak niż 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
Rozdział 2.
Tryb postępowania
§ 8. Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego,
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na budowę
oczyszczalni oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
§ 9. Wnioski o udzielenie dotacji celowej powinny być składane do dnia 31 maja, każdego roku i będą
rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok
budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych, na dany rok budżetowy, wnioski będą
rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.
§ 10. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, który określa w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy,
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2) adres miejsca wykonania oczyszczalni oraz adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż miejsce wykonania
oczyszczalni,
3) NIP lub numer i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL,
4) planowany typ oczyszczalni przydomowej, opis przyjętego rozwiązania oczyszczania ścieków
z określeniem sposobu odprowadzania ścieków z oczyszczalni w tym jego planowany koszt i termin
realizacji,
5) numer ewidencyjny nieruchomości i numer obrębu
przedsięwzięcie,

geodezyjnego, na

której

planowane jest

6) wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie,
7) podpis wnioskodawcy.
§ 11. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) tytuł prawny do nieruchomości,
2) oświadczenie o zgodzie wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na
posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz oświadczenie
o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
3) mapa z zaznaczeniem lokalizacji planowanej inwestycji,
4) wypis z właściwego dla przedsiębiorcy rejestru.
§ 12.
W razie stwierdzenia braków we wniosku Burmistrz Zdun wzywa wnioskodawcę do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§ 13. Wnioski złożone w terminie, o którym mowa w § 9 zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca danego
roku. Ponowne rozpatrywanie wniosków może nastąpić w przypadku zwiększenia dodatkowych środków
finansowych w budżecie gminy w danym roku lub w przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji przez
osoby zakwalifikowane do dofinansowania.
§ 14. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w danym roku, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności
w latach następnych, jeżeli:
1) zostaną zabezpieczone środki w budżecie na dany rok,
2) dochowane zostaną przez wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku i niniejszym Regulaminie,
3) ewentualne zmiany w stosunku do wniosku, typu oczyszczalni przydomowej
i sposobu odprowadzania ścieków z oczyszczalni, zostaną pisemnie zaakceptowane przez Gminę Zduny.
§ 15. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udzielenia dotacji w danym roku budżetowym, zostaną
powiadomieni pisemnie i wezwani do podpisania umowy.
§ 16. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udzielenia dotacji w kolejnych latach, zostaną powiadomieni
pisemnie oraz wezwani do podpisania umowy niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na dany rok budżetowy.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 17. Wybudowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi określone
w obowiązujących przepisach prawa w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego
§ 18. 1. Wnioskodawca, po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykonaniem oczyszczalni,
przedkłada Burmistrzowi Zdun:
1) informację o zakończeniu prac wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
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2) kopię zgłoszenia budowy do właściwego organu budowlanego, z potwierdzeniem jej przyjęcia,
3) oryginały rachunków lub faktur VAT świadczących o poniesionych kosztach, z zastrzeżeniem, że data
wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy,
4) aprobaty Instytutu Ochrony Środowiska lub Deklaracji zgodności na zamontowane urządzenia,
2. W przypadku doręczenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć oryginały,
celem ich uwierzytelnienia.
§ 19. Wypłata dotacji realizowana będzie zgodnie z zawartą umową, po
1) protokolarnym odbiorze inwestycji,
2) zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków,
3) rozliczeniu kosztów budowy.
§ 20. Termin złożenia dokumentów niezbędnych do rozliczenia dofinansowanej inwestycji upływa
31 października danego roku.
§ 21. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub z części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
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