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UCHWAŁA NR 0007.259.2016
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych
zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy inwestycji
służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Sulechów, w zakresie budowy
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, zwanych w dalszej części uchwały bezodpływowymi
zbiornikami.
§ 2. Uchwała określa zasady udzielania z budżetu Gminy Sulechów dotacji celowej podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych
zbiorników obejmujące:
1) kryteria wyboru inwestycji na dofinansowanie;
2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
3) sposób rozliczenia dotacji.
Rozdział 1
Kryteria wyboru inwestycji na dofinansowanie budowy bezodpływowych zbiorników
§ 3. 1. Celem udzielania dotacji jest dofinansowanie kosztów wykonania robót budowlanych polegających
na wykonaniu na nieruchomości nowego bezodpływowego zbiornika lub na wymianie już istniejącego
bezodpływowego zbiornika na nowy, które zapewnią prawidłowe gospodarowanie ściekami pochodzącymi
z terenu nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Sulechów.
§ 4. 1. W przypadku budowy nowego bezodpływowego zbiornika, o którym mowa w § 3 o dotację celową
mogą ubiegać się podmioty, których podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest
technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
2. W przypadku wymiany istniejącego bezodpływowego zbiornika na nowy, o którym mowa w § 3
o dotację celową mogą ubiegać się podmioty, których nieruchomości położone są poza terenami na których
planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej stosownie do ustaleń wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obowiązującego na terenie Gminy
Sulechów lub których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie
nieuzasadnione.
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2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone
dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis 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 / rozporządzenie Komisji Europejskiej (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 grudnia 2013).
§ 5. 1. Dotacje mogą
być udzielane na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych
zbiorników z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego zbiornika, jednakże nie więcej niż do wysokości 50%
kosztów i nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Nie przewiduje się finansowania inwestycji w całości.
§ 6. Dotacja na budowę bezodpływowego zbiornika na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden
raz.
§ 7. Dotacja nie może być przeznaczana na pokrycie kosztów:
1) robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
2) zakupu nieruchomości,
3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową zbiornika,
4) konserwacji i utrzymania bezodpływowego zbiornika,
5) zakupu pojedynczych elementów zbiornika.
§ 8. Dotacje na dofinansowanie mogą być udzielane do wysokości kwoty przeznaczonej na ten cel
w budżecie Gminy Sulechów w danym roku budżetowym.
Rozdział 2
Tryb udzielania dotacji
§ 9. 1. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowego zbiornika może być udzielona
wyłącznie na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie dotacji na budowę bezodpływowego zbiornika należy złożyć do Burmistrza
Sulechowa w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym wnioskodawca wnosi o udzielenie dotacji,
z tym, że w roku 2016 - wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października.
3. Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu i realizowane do
wysokości środków, o których mowa w § 8.
4. Wniosek powinien określać w szczególności:
1) obiekt budowlany zgodnie z prawem budowlanym, któremu będzie służył bezodpływowy zbiornik,
2) parametry budowanego lub wymienianego zbiornika oraz przewidywany koszt przedsięwzięcia,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) wpis z właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję pozwolenia na budowę bezodpływowego zbiornika wydane przez Starostę Zielonogórskiego
opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych
nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, potwierdzoną datą wpływu do Starosty
Zielonogórskiego wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu, jeśli jest wymagana odrębnymi
przepisami,
4) mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z wrysowaną lokalizacją bezodpływowego zbiornika.
6. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 2 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
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7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Burmistrz Sulechowa wzywa do jego uzupełnienia
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8. Wniosek uzupełniony w zakreślonym terminie uznaje się za złożony w terminie, o którym mowa
w ust. 2.
§ 10. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w sektorze rolnym
zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis,
pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, tj.:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku otrzymania dotacji oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został
określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311
z późn. zm.).
Rozdział 3
Sposób rozliczania dotacji
§ 11. 1. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi po pisemnym zawiadomieniu przez wnioskodawcę
Burmistrza Sulechowa o zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Podstawę rozliczenia stanowić będą opisane dokumenty finansowe tj. faktury, rachunki potwierdzające
faktyczną wysokość wydatkowanych środków na zakup i montaż bezodpływowego zbiornika.
3. Rozliczenie dotacji należy dokonać najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie
Stanisław Kaczmar

