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UCHWAŁA NR XLI.40.2014
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Otyń
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2013r. Nr 1232) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania
się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
2. Dotacja celowa na inwestycje określona w ust. 1 będzie udzielana w celu:
1)

osiągnięcia poprawy stanu środowiska i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców wynikających
z zanieczyszczenia środowiska;

2)

osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną Państwa;
3. Wysokość środków przeznaczanych na dotację celową jest ustalana corocznie w budżecie gminy.
§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielana:

1)

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b)

wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,
d)
2)

przedsiębiorcom;
jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. O dotację celową nie mogą ubiegać się podmioty, których budynki położone są na terenach uzbrojonych
w sieć kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których nastąpi budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Wyjątkiem jest, gdy budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa i nieuzasadniona
ekonomicznie.
§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do wysokości 50% kosztów budowy
wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 2.500,00zł.
§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 ust. 1 składają
pisemny wniosek.
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2. Wniosek o dotację celową składa się do Wójta Gminy do dnia 15 października roku poprzedzającego
rok, w którym będzie udzielana dotacja.
3. W roku 2014 wnioski mogą być składane do dnia 10 października .
4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych
w budżecie gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.
5. Wnioski o przyznanie dotacji celowej weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Referat
Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
§ 5. 1. Udzielanie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi
w art.250 ustawy o finansach publicznych.
2. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
1)

imiennych faktur lub rachunków na realizację inwestycji;

2)

certyfikatu lub aprobaty technicznej na zamontowane urządzenia;

3)

zgłoszenia do eksploatacji wykonanej budowli.

§ 6. Wzór wniosku, o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Otyń, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Sławomir Michalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.40.2014
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Otyń, dnia ……………..
……………………………………..
/nazwisko i imię/
……………………………………..
……………………………………..
/ adres zamieszkania/

Wójt Gminy Otyń
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Wniosek
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w
miejscowości …………………… ulica………………… nr …..
Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na działce numer ………… numer KW………………….
będącej moją własnością, współwłasnością , użytkowaniem wieczystym.
Oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie budynki mieszkalne, usługowo-produkcyjne,
rolnicze * będące własnością ………………………………………… położone na działkach nr
…………………………….
Wnioskowana kwota dofinansowania……………zł.,
słownie:…………………………………………………. .
Uzasadnienie
W roku ……….. planuję przystąpić do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/
wybudowałem przydomową oczyszczalnie ścieków *. Aktualnie posiadam następujące
dokumenty:
- zgłoszenie robót nie wymagającychpozwolenia na budowę / pozwolenie na budowę *
-……………………………………..
-……………………………………..
-……………………………………..
Całkowity koszt budowy wyniesie …………………….. zł. Termin zakończenia budowy,
przekazania (przyjęcia) do użytkowania do dnia ……………………… .
………………………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/
* niepotrzebne skreślić

