UCHWAŁA Nr VIII / 56 /2011
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 22 sierpnia 2011 roku
w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 6
czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, 1592 ze zmianami) , art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku , nr 157, poz. 1240 ze
zmianami) oraz art. 400a, ust. 1, pkt. 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) w związku
z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku , Nr 17, poz. 95 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przyjaznych

rozwiązań
dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, które zostaną
wprowadzone dzięki dofinansowaniu inwestycji określonej w §1 polegających na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 3. Traci moc uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011 roku w
sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

-2Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie powołanymi w preambule niniejszej uchwały, w
celu zapewnienia właściwego stanu ochrony środowiska i uregulowania gospodarki ściekowej
na terenie gminy we wsiach, w których nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, z

uwagi na koszt jednostkowy instalacji konieczny do poniesienia przez właścicieli
nieruchomości, zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały, w celu umożliwienia
udzielenia dofinansowania na zasadach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII / 56 /2011
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 22 sierpnia 2011 roku

R E G U LA M I N
przyznawania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Jeżewo.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo, które zapewnią
oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub
wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2.
1.Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku, który
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i umowy dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
2.Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami,
współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, nieruchomości położonych na terenie
Gminy Jeżewo, wytwarzającym ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa
domowego.
§3.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu Gminy na sfinansowanie

części kosztów poniesionych w związku z budową przydomowej oczyszczalni
ścieków udzielonej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2) wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o udzielenie
dotacji.

Rozdział II
Warunki otrzymania dotacji
§4.
Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. Zamieszkują lub są właścicielami nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe na
terenie Gminy Jeżewo.
2. Posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
3. Warunkiem otrzymania dotacji jest brak zbiornika hermetycznego na ścieki w
nieruchomości lub likwidacja zbiornika bezodpływowego nie spełniającego wymogów
obowiązującego prawa 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.
4. 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.
5. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej
budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym
porozumieniu stron.
6. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane na rok 2011 i 2012, w terminie do dnia 30
sierpnia a na kolejne lata również w terminie do 30 sierpnia każdego roku na rok następny,
w Urzędzie Gminy Jeżewo.
7. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków budżetu gminy na ochronę
środowiska na dany rok budżetowy.
Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone mogą być na rok
następny, według . kolejności zgłoszeń.
§ 5. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy pełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137, poz. 984 ze zmianami).
§ 6.
1. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w
wysokości do 50% kosztu całkowitego (zakupu urządzeń wraz z montażem oczyszczalni)
udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:
1) 2000 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość

2. Dotacja może być udzielona tylko jednorazowo na podstawie złożonego wniosku i umowy
zawartej przed dokonaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i stanowi refundację
części kosztów poniesionych w związku z realizację tego przedsięwzięcia.
3. Wnioski o wypłatę dotacji wraz z protokółem odbioru potwierdzonym przez inspektora
nadzoru działającego z ramienia Urzędu Gminy dotyczącego wybudowanej przydomowej
oczyszczalni – należy składać po zakończeniu budowy, nie później jednak, niż do 30 listopada
danego roku wraz z kserokopią faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu wraz z
montażem oczyszczalni ścieków.
§ 7.
1.Wysokość środków przeznaczonych do dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy będzie określona uchwalą budżetową na
dany rok budżetowy.
2. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na podstawie
złożonych następujących dokumentów:
1) wniosku o przydzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę przydomowej

oczyszczalni ścieków.
2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z

kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
3) umowy dotacji

4) kserokopii prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od
przepustowości:
a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/d – wymagane zgłoszenie budowy w Starostwie
Powiatowym,
b)oczyszczalnia powyżej 5 m3/d - wymagane pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie
budowy w Starostwie Powiatowym;
c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m3/d - wymagane pozwolenie wodnoprawne
oraz pozwolenie na budowę.
5) kserokopii opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznej Instytutu
Ochrony Środowiska.
§ 8.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których właściciele na ich budowę otrzymali środki
finansowe z innych funduszy.
2) Przydomowe oczyszczalnie ścieków posadowione w miejscowościach lub częściach
miejscowości, które zostały ujęte w planach budowy kolektorów ściekowych kanalizacji
sanitarnej.
3) Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.
4) Koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń.

5) Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.
6) Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej
oczyszczalni.
§ 8. 1. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania
wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzieleniu dotacji.
2. Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Gminy formalnych dokumentów oraz
odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie do 30 dni od daty
sporządzonego protokółu odbioru.
3.Realizacja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków odbywa się wyłącznie przez firmę
wyłonioną przez Urząd Gminy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Rozdział III
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 9.
1.W celu zawarcia umowy dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć poprawnie
wypełniony wniosek o udzielenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami.
§ 10.
1. Umowa o przyznanie dotacji określa:
1) szczegółowy opis zadania oraz cel na jaki została przyznana i termin wykonania

przedsięwzięcia,
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,
3) zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w

przypadkach opisanych w ust. 2 oraz termin i sposób zwrotu kwoty.
2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w umowie dotacja nie zostanie

wypłacona.

§ 11.
1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje Wójt Gminy Jeżewo w kolejności ich wpływu.
2. Wójt Gminy odmawia zawarcia umowy, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów

określonych w Regulaminie a braków nie usunięto w wyznaczonym terminie pomimo
wezwania.
3. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja
Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji.
4. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji upoważnieni pracownicy
Urzędu Gminy lub komisja stwierdzają w drodze oględzin wskazanej we wniosku
nieruchomości i sprawdzają prawidłowość realizacji przedsięwzięcia.
5. Warunkiem wypłaty dotacji jest pozytywny wynik oględzin i odbioru przedsięwzięcia.

6. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek

bankowy.
§12. Wniosek o wypłatę dotacji – refundację poniesionych kosztów określa załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
§13. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
Wzór wniosku o udzielenie dotacji - załącznik nr 1.
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością- załącznik nr 2
Wzór wniosku o wypłatę dotacji – załącznik nr 5

