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UCHWAŁA NR XXXI/170/2013
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały
przydomową oczyszczalnię ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały
przydomową oczyszczalnię ścieków.
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na dotację za wykonane przedsięwzięcie będzie określone
w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
§ 3. Dotacja będzie przyznana według kolejności wpływu wniosków na udzielenie dofinansowania
wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 4. O dotację mogą wnioskować podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2.
§ 5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
§ 6. Dotacja udzielana jest jednorazowo i dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez
wnioskodawcę na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montaż i wynosi 50% poniesionych
kosztów jednak nie więcej niż 2.000,00 zł.
§ 7. Do korzystania z dotacji za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są uprawnieni
mieszkańcy Gminy Nowa Sól, których budynki położone są w rejonach uzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitarnej oraz na obszarach, na którym nastąpi budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem jest, gdy
budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa i nieuzasadniona ekonomicznie.
§ 8. Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić właściciele nieruchomości, którzy uzyskali:
1. Pozytywną opinię Starostwa na zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej o wydajności
poniżej 7, 5 m3 na dobę.
2. Wybudowali oczyszczalnię.
3. Zgłosili organowi ochrony środowiska przystąpienie do eksploatacji wprowadzania ścieków do wód lub
ziemi w ilości poniżej 7, 5 m3 na dobę.
4. Protokół odbioru potwierdzony przez pracownika Urzędu Gminy o zakończeniu realizacji zadania.
§ 9. Dotacja przyznawana jest na podstawie oryginału przedłożonej faktury lub innego równoważnego
dowodu zapłaty na zakup materiału lub budowy i protokołu odbioru.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 752

§ 10. W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania inwestycji.
§ 11. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszego regulaminu, zawarta zostanie
z właścicielem nieruchomości umowa na dofinansowanie wybudowanej oczyszczalni. W przypadku wspólnego
wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości, łączna kwota dotacji nie może być
wyższa niż określona w § 6.
§ 12. 1. Określa się wzór wniosku o częściowy zwrot kosztów za wybudowaną przydomową oczyszczalnię
ścieków, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór umowy i protokołu odbioru Wójt Gminy Nowa Sól określi zarządzeniem.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zasad
udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków oraz Uchwała Nr XXI/102/2012 z dnia 27 marca
2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/97/2012.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/170/2013
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 26 lutego 2013r.
Nowa Sól, dnia……........................................
Imię i nazwisko
........................................................
Adres zameldowania
.........................................................
Nr telefonu
.........................................................
Nr dowodu osobistego
.........................................................
Nr PESEL
..........................................................
Nr NIP
...........................................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazany zwrot kosztów
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Urząd Gminy Nowa Sól
Wniosek
Proszę o zwrot kosztów w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na zakup
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Określam:
1) datę rozpoczęcia....................................oraz datę zakończenia inwestycji i oddania instalacji do
użytku...............................................................
2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...........................................................................
................................................................................................................................................................................
4) obiekt
budowlany,
do
którego
będzie
zlokalizowana
przydomowa
oczyszczalnia
ścieków................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Informuję o:
1) rodzaju (typie) zakupionej przydomowej oczyszczalni ścieków
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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2) przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków........................................................................................
................................................................................................................................................................................
3) sposobie odprowadzania ścieków......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem dotyczącym zwrotu kosztów na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Sól ze środków z budżetu Gminy Nowa Sól.
2. Nie otrzymałem/am do tej pory zwrotu kosztów za wybudowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez pracownika Urzędu Gminy
Nowa Sól w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
.............................................
/podpis wnioskodawcy/

