UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

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 ze zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy Sieroszewice uchwala co następuje:

§1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
obszarze gminy Sieroszewice, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska.
§2. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź
podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn
technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
§3. 1.Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty
potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
§4. 1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków
spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się
środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej oczyszczalni ścieków.
§5.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie
z dwóch lub więcej źródeł.
2. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden
z
wnioskodawców.

3. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków
istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do
zlikwidowania zbiornika.
§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Sieroszewice przed przystąpieniem do realizacji
przedsięwzięcia.
2. Wniosek o dofinansowanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, składa się do
dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznane dofinansowanie, bądź
też do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek
(w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy
dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność
należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,
3) pozwolenie wydane przez Starostę Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych
dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
4)pozwolenie wodno prawne wydane przez Starostę Ostrowskiego
dla oczyszczalni
o
przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę lub zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania
pozwolenia wodno prawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę,
5) kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
stanowić ona będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.) lub
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
5. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot dla którego udzielone dofinansowanie
stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art.
37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie
i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810).
§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków
będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.
2. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy
wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych
braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnienia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały
środki, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę
o odmowie przyznania dotacji.
4. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą
Sieroszewice przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.

§ 8. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 7 ust.4.
2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od chwili podpisania umowy, o której
mowa w §7 ust. 4 ,nie później jednak niż do 30 listopada danego roku.
§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada rozliczenie dotacji
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Podmiot któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:
1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację przydomowej
oczyszczalni ścieków (oryginały, które po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone).
2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
- bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony
środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).
3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia.
§ 10. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

14 dni

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
Paweł Siwak

