DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 5 maja 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna

Poz. 2898

Data: 2014-05-05 10:27:11

UCHWAŁA NR XLV/323/14
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013r., poz.1232 i poz.1238 z 2014r. poz. 40 i poz. 47) oraz art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miasta i Gminy Dolsk
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk” w poniższym brzmieniu:
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Dolsk
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w zasadach mowa jest o:
1) Gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Dolsk;
2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk;
3) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki zgodnie z art. 3 pkt. 38a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r., poz.1232 i poz.1238 z 2014r. poz. 40 i poz. 47);
4) oczyszczalni – rozumie się przez to przydomową oczyszczalnię ścieków;
5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego,
współużytkownika wieczystego, władającego nieruchomością (np. użytkownika, dzierżawcę, najemcę lub
zarządcę).
Rozdział 2.
Cel i warunki udzielania dofinansowania w formie dotacji celowej
§ 2. 1. Dofinansowaniu podlega budowa oczyszczalni obejmująca częściowy zwrot kosztów (wydatków)
poniesionych przez wnioskodawcę na zakup lub zakup i montaż oczyszczalni.
2. Dofinansowanie w formie dotacji celowej może zostać udzielone:
1) osobom fizycznym;
2) wspólnotom mieszkaniowym;
3) osobom prawnym.
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3. Dofinansowaniem objęte będą oczyszczalnie zakupione i zamontowane po dniu podpisania umowy
o udzielenie dotacji celowej.
4. Dofinansowanie nie dotyczy budowy oczyszczalni służących do oczyszczania ścieków pochodzących
z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.
5. Dofinansowanie na budowę oczyszczalni dla tej samej nieruchomości może zostać udzielone tylko jeden
raz.
6. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego jeżeli zbiornik istnieje
i podłączenie instalacji sanitarnej do wybudowanej oczyszczalni.
§ 3. Uzyskanie dofinansowania do budowy oczyszczalni wymaga spełnienia jednego z poniższych
warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana
jest budowa oczyszczalni;
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej;
3) budowa oczyszczalni na obszarze o rozproszonej zabudowie.
§ 4. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z:
1) przygotowaniem (sporządzeniem) dokumentacji oczyszczalni;
2) robocizną dotyczącą budowy oczyszczalni wykonanej przez wnioskodawcę we własnym zakresie;
3) eksploatacją i konserwacją oczyszczalni;
4) likwidacją zbiornika bezodpływowego;
5) zakupem gruntu pod budowę oczyszczalni;
6) obsługą kredytów i innych zobowiązań finansowych.
§ 5. 1. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na
likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.
2. Jeżeli wnioskodawcą będzie władający nieruchomością zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemną
zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji.
3. Budowa i eksploatacja oczyszczalni powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984).
§ 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo do kontroli użytkowania oczyszczalni przez okres 10 lat od dnia
dokonania odbioru oczyszczali objętej dotacją celową.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
§ 7. 1. Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni będzie przyznana na pisemny wniosek według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały wraz ze zgodą właściciela;
2) wskazanie lokalizacji inwestycji na mapie sytuacyjno-wysokościowej;
3) opis przedsięwzięcia;
4) potwierdzone przez właściwy organ zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych
dotyczących budowy oczyszczalni wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o nie wniesieniu przez właściwy
organ sprzeciwu do zgłoszenia budowy oczyszczalni (oryginał oświadczenia) lub ostateczną decyzję
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o pozwoleniu na budowę wydaną przez właściwy organ jeżeli budowa oczyszczalni wymaga pozwolenia –
kserokopie;
5) pozwolenia wodnoprawne wydane przez właściwy organ jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego
uzyskania zgodnie z przepisami szczególnymi – kserokopia;
6) dokumentację techniczną oczyszczalni – kserokopia.
§ 8. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Burmistrza w terminie:
1) od 1 kwietnia do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznana dotacja celowa
z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do 31 sierpnia 2014r. dla wniosków, które mają zostać
rozpatrzone w 2014 roku.
2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
3. W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia
wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz wnioski zawierające braki formalne
nie uzupełnione w wyznaczonym terminie, o którym mowa ust. 3 zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Wnioskodawca może wystąpić pisemnie o zwrot wniosku w terminie 12 miesięcy od daty jego złożenia.
5. O przyznaniu dotacji celowej bądź jej odmowie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 9. 1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy oczyszczalni pochodzić będzie z budżetu gminy.
2. Rada Miasta i Gminy określi w uchwale budżetowej wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie budowy oczyszczalni.
3. Budowa oczyszczalni może być dofinansowana w wysokości do 50 % wartości kosztów inwestycji
brutto, jednak nie więcej niż:
1) 2500,00zł brutto dla budowy oczyszczalni dla obsługi jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
2) 5000,00zł brutto dla budowy oczyszczalni dla obsługi więcej niż jednego budynku mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Rozdział 4.
Rozliczenie dotacji celowej
§ 10. 1. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania zostanie podpisana
umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy oczyszczalni.
2. Umowa o udzielenie dotacji zawiera w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja został przyznana i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji;
4) tryb kontroli wykonania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 11. 1. Wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia wykonania oczyszczalni w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia budowy oczyszczalni i likwidacji zbiornika bezodpływowego jednak nie później niż do
31 października danego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca ma obowiązek załączyć kserokopie faktur lub
rachunków (oryginały do wglądu) potwierdzających poniesione koszty związane z budową oczyszczalni.
3. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni zostaną przeprowadzone
oględziny nieruchomości i urządzeń objętych dofinansowaniem przez komisję powołaną przez Burmistrza.
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4. Z czynności określonych w ust. 3 zostanie sporządzony protokół.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
§ 12. Podstawę do rozliczenia dotacji stanowi protokół odbioru sporządzony przez komisję powołaną przez
Burmistrza oraz faktury lub rachunki przedstawione przez wnioskodawcę.
§ 13. Dotacja celowa podlega zwrotowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/44/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r.
Nr 159, poz. 2600 i Nr 320, poz. 5205).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) Janina Pawełczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/323/14
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/323/14
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/323/14
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/323/14
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
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