PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVIII..... .2013
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia ……maja 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania 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 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pakosław
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w formie dotacji celowej.
§ 2. 1. Dofinansowaniu podlega budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej
zabudowie, w miejscu gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych bądź
podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych
niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione (Kubeczki, Niedźwiadki, Dębionka, Podborowo, Skrzyptowo,
Osiek – Zielony Dąb, Góreczki Wielkie, Golejewko).
1. Dotacja na dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej na podstawie złożonego wniosku,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. O dotacją na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy.
3. Dotacja może zostać udzielona właścicielowi, współwłaścicielowi, użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowe – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne i w
zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na
likwidacje istniejącego zbiornika bezodpływowego.
6. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi w szczególności spełniać wymogi zawarte w
przepisach prawa regulujących budowę oczyszczalni, a także warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.
§ 3. 1. Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni, finansowana jest ze środków budżetu gminy
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na dotację na
dofinansowywanie budowy przydomowych oczyszczalni.
3. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych może być przyznawana w
wysokości 50%wartości inwestycji brutto, nie więcej jednak niż 2.500,00zł brutto.

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o dotacje na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków składa
do Wójta Gminy Pakosław wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wnioski o dotację na dofinansowanie należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji na dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W 2013 roku wnioski o dotację na dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2013 r. należy składać do
30 listopada 2013 r.
4. Wnioski realizowane będą do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale
budżetowej.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym, przenoszone są do realizacji na rok następny wg
kolejności zgłoszeń.
6. Dotacje realizowane będą w kolejności wpływu wniosków, biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia.
7. O przyznaniu dotacji bądź jej odmowie wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
8. Podstawą udzielenia dotacji jest podpisanie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie , którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Podstawę do rozliczenia dotacji stanowi protokół odbioru sporządzony przez komisję powołaną przez
Wójta Gminy.
2. Po zakończeniu budowy wnioskodawca dokonuje zgłoszenia jej zakończenia budowy według wzoru,
który stanowi załącznik nr 2 do uchwały i stanowi podstawę rozliczenia dotacji.
3. Do zgłoszenia zakończenia budowy należy załączyć kopie faktur (oryginały do wglądu)
potwierdzających poniesione nakłady.
4. Na oryginale faktury lub rachunku Urząd Gminy Pakosław umieści adnotację o udzielonej dotacji.
§ 6. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo kontroli użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie 10
lat od dnia otrzymania dofinansowania.
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr VII/53/2007.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Pakosław z dnia……….

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Pakosław z dnia……….

Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr……….
Rady Gminy Pakosław z dnia……….

Umowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

