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UCHWAŁA NR LVII.433.2014
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona
Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
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 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII.225.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania (Dz. U. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 2658) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych – do 50% wartości inwestycji, nie więcej
jednak niż 3.000,00 zł, z zastrzeżeniem §5a ust. 2;”;
2) w §5 w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem §5a ust. 3, powinien zawierać w szczególności:”;
3) po §5 dodaje się §5a w brzmieniu:
„1. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na nieruchomości stanowiącej
współwłasność, a oczyszczalnia obsługiwać będzie budynki (gospodarstwa domowe) tych
współwłaścicieli znajdujące na odrębnych działkach stanowiących ich własność, to wniosek o którym
mowa §5 ust. 1 składa jeden ze współwłaścicieli – wnioskodawca.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, wysokość dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków wynosi do 50% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł na każde gospodarstwo
domowe, o którym mowa w ust. 1, podłączone do oczyszczalni i obsługiwane przez tą oczyszczalnię.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”;
4) w §9 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
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„1a) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych w przypadku, o którym mowa w §5a
ust. 1 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały”;
5) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
6) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Zielona Góra
Sylwia Brońska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.433.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości stanowiącej
współwłasność, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie budynki tych współwłaścicieli znajdujące na
odrębnych działkach stanowiących ich własność
1. Dane wnioskodawcy:
1.1 Imię i Nazwisko ……………………………………………………………...…………….
1.2 Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..
1.3 PESEL …………………………………………………..…………………………………
1.4 Nr telefonu …………………………………………………….……………………….…
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
2.1 Miejscowość ………………………………………………………………………………
2.2 Numer działki ewidencyjnej ……………………………………………….......................
3. Informacje podstawowe dotyczące budynków:
3.1 Liczba budynków (gospodarstw domowych), które obsługiwane będą przez oczyszczalnię: ……..
3.2 Czy wszystkie budynki, które obsługiwane będą przez oczyszczalnię oddane zostały do użytku do
roku 2000: TAK / NIE*
4. Czy planowane zadanie uzyskało wsparcie finansowe z innych programów lub instytucji: TAK /
NIE*
5. Krótki opis techniczny inwestycji (zakres rzeczowy, typ oczyszczalni):
.......................................................................................................................................................................
6. Planowany okres realizacji inwestycji:
6.1 Data rozpoczęcia …………………………………
6.2 Data zakończenia ………………………………...
6.3 Planowany termin złożenia wniosku o płatność (maksymalnie do 31.10.b.r.) ...............................
………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić
Wymagane dokumenty do wniosku :
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której zlokalizowane zostanie
przedsięwzięcie.
2. Oświadczenie każdego ze współwłaścicieli nieruchomości na której zlokalizowana zostanie
oczyszczalnia ścieków, o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie (eksploatację) oczyszczalni.
3. Oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości
domowych) do wybudowanej oczyszczalni ścieków.

o podłączeniu

swoich

budynków

(gospodarstw
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII.433.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Wójt Gminy Zielona Góra
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
dotacji z budżetu gminy Zielona Góra na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na
nieruchomości stanowiącej współwłasność, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie budynki tych
współwłaścicieli znajdujące na odrębnych działkach stanowiących ich własność
1. Wnioskodawca
1.1 Imię i Nazwisko ………………………........………………………………...…………….
1.2 Adres zamieszkania ………............………………………………………………………..
1.3 Nr telefonu ………………………………………………………………………………....
2. Lokalizacja przedsięwzięcia
2.1 Miejscowość ……………………………………………………..……………………....……
2.2 Numer działki ewidencyjnej ……………………………………...…………......................
3. Umowa dotacji Nr ………………………………. z dnia …………….…………………
4. Nazwa banku i nr konta wnioskodawcy ………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………
5. Zestawienie kosztów:
Lp.

Nr faktury / rachunku

Data wystawienia

Kwota netto

Kwota brutto

Razem
6. Oświadczam, że:
1. Przedstawione powyżej faktury/rachunki dotyczą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, objętej
umową dotacji Nr …………………………………. z dnia ………………...
2. Podatek VAT jest/nie jest* moim kosztem i nie będę ubiegał się o jego zwrot.
* niepotrzebne skreślić
………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Oryginały faktur / rachunków …………… szt. do weryfikacji i ostemplowania (każda faktura winna być
opisana na odwrocie: „dotyczy umowy dotacji Nr …………….….. z dnia …………… z budżetu Gminy
Zielona Góra”.
2. Kopia zgłoszenia robót z oświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
3. Projekt budowlany, kopia pozwolenia na budowę, kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy, kopia
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli są wymagane).
4. Pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane).
5. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
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6. Oświadczenie o rozpoczęciu eksploatacji (użytkowania) obiektu.
7. Kopia zgłoszenia w Urzędzie Gminy Zielona Góra rozpoczęcia eksploatacji wybudowanej oczyszczalni.
data ……………....,

………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Wypełnia Urząd Gminy Zielona Góra
1. Przedłożony wniosek spełnia (nie spełnia) warunki określone w umowie.
2. Z przedłożonych faktur/rachunków uznano na kwotę ……………..………………. zł.
3. Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości ……………………….... zł.
Data ……………………………….

Pieczęć i podpisy Komisji:
……………………….............
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Zatwierdzam do wypłaty:

……………………………………….……………………..
data, pieczęć i podpis Wójta

