DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 27 kwietnia 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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Data: 27.04.2018 15:12:20

UCHWAŁA NR LVI/452/18
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy
Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 403 ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 9
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.2)) Rada
Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przez zainstalowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, które zapewnią gromadzenie nieczystości
ciekłych lub zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków
w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu
urządzeń wchodzących w skład systemu:
1) gromadzenia nieczystości ciekłych – prefabrykowanych zbiorników bezodpływowych służących do
odprowadzania i przejściowego gromadzenia ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Kożuchów, z wyłączeniem budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć
kanalizacyjną,
2) oczyszczania ścieków – przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających aktualne atesty lub
aprobaty techniczne dopuszczające urządzenia do stosowania służących do odprowadzenia ścieków bytowych
z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kożuchów, z wyłączeniem budynków
mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną oraz na terenach, gdzie planowana jest
budowa kanalizacji sanitarnej.
§ 2. 1. Przedmiotem dofinansowania mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków i szczelne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) ich budowa realizowana będzie na obszarach, gdzie nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Kożuchów, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,
bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn
technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione,
2) służyć będą do gromadzenia i odprowadzenia ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych lub rolnych, a ich budowa realizowana będzie przez:
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r., poz. 2232; Dz. U. z 2018r., poz. 130.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r., poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529,
poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2180, poz. 2290; z 2018r., poz. 9, poz. 88.
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a) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców;
b) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności lub współużytkowaniu i wniosek składa wspólnota
mieszkaniowa, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaściciel, użytkowników wieczystych lub osób
zamieszkujących na wybudowanie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
§ 3. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy bezodpływowego zbiornika i przydomowej
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Kożuchów będzie określona w uchwale budżetowej na dany
rok budżetowy.
§ 4. 1. Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50% wartości wydatków poniesionych
na zakup bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków udokumentowanych fakturami
i/lub rachunkami, nie więcej jednak niż:
1) dla kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
a) dla budynków jednorodzinnych 50% kosztów nie więcej niż 8 000,00zł.,
b) dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) 50% kosztów, nie więcej niż 16 000,00zł.,
2) dla kosztów budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe:
a) dla budynków jednorodzinnych 50% kosztów nie więcej niż 4 000,00zł.,
b) dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) 50% kosztów, nie więcej niż 8 000,00zł.
2. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) zbiorniki bezodpływowe o pojemności mniejszej niż 4m3;
2) zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczanie ścieków realizowane na obszarach gdzie istnieje
techniczna możliwość przyłączenia posesji do istniejącej i planowanej realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
3) koszty zakupu wyłącznie pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na szczelny zbiornik
bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
4) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
5) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych;
6) koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji takie jak mapy, badania wodno –
gruntowe, projektowanie i inne opłaty;
7) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Burmistrza Kożuchowa na odpowiednim
druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym
dotacja celowa będzie udzielana z zastrzeżeniem, że na rok 2018 wnioski należy składać do 30 czerwca 2018r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych.
2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe
składane dla budynków mieszkalnych wybudowanych do 2000 roku, przy czym o kolejności udzielenia dotacji
dla w/w budynków decyduje data wpływu wniosku.
3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na ten cel w budżecie Gminy Kożuchów w danym roku kalendarzowym.
4. Wniosek nierozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, zostanie rozpatrzony w następnym roku kalendarzowym
z zastrzeżeniem pkt 2. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w zdaniu pierwszym, Wnioskodawca
zobowiązany jest potwierdzić aktualność wniosku.
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5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wnioskodawca zostanie
wezwany do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym
terminie, nie podlega rozpatrzeniu.
6. Zatwierdzenie wniosku przez Burmistrza Kożuchowa stanowi podstawę do zawarcia umowy
o udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe.
7. Do wniosku należy dołączyć:
1) pozwolenie na budowę szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej
oczyszczalni ścieków, albo dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej
Soli budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wraz z kopiami szkiców,
rysunków opinii, uzgodnień, atestów, aprobat technicznych – zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.);
2) pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, co do
zgłoszenia budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej
oczyszczalni ścieków, aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową lokalizacji szczelnego bezodpływowego
zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 6. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy stanowi pomoc
de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. ogólne rozporządzenia o pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. 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, str. 9).
§ 7. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach
podatkowych albo o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn.
zm.) oraz wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 8. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) złożenia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 9. Pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały, wobec obowiązywania rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013) do dnia 31 grudnia 2020r., z możliwością
stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, udzielana
będzie, na zasadach przewidzianych w uchwale, do dnia upływu wskazanego powyżej terminu.
§ 10. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Burmistrza
Kożuchowa zostanie zawarta umowa o udzielenie dotacji.
§ 11. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Wnioskodawca nie później niż 2 miesiące od podpisania umowy
o udzielenie dotacji, składa wniosek o przekazanie dotacji wraz z następującymi załącznikami:
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1) potwierdzenie przez wykonawcę lub inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką
budowlaną i przedłożenie atestu, certyfikatu lub aprobaty technicznej wykazujących, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji;
2) kopię faktur lub rachunków wraz z oryginałami (oryginał wyłącznie do wglądu), potwierdzającymi
poniesienie nakładów finansowych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. Dotacja zostanie wypłacona na konto Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od daty sporządzenia przez
Gminę Kożuchów protokołu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub
szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków umowy Wnioskodawca traci prawo do dotacji
objętej złożonym wnioskiem.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/452/18
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Kożuchów, dnia ...................
............................................
(Nazwisko i Imię)
............................................
(adres zamieszkania)
……………………………….
(nr telefonu)
Burmistrz Kożuchowa
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB BUDOWĘ SZCZELNEGO BEZODPŁYWOWEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
*
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dotacji celowej dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe *
zlokalizowanej / zlokalizowanego w miejscowości: ............................................... przy ul.
......................................................................, na działce o nr geodezyjnym ………………………………
.......................................................................................................................................................
Zakładany całkowity koszt wynosi: ……………………………………………………………........................
Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty:
1/ pozwolenie na budowę zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków* lub
dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego*, wraz z kopiami szkiców,
rysunków, opinii, uzgodnień, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa
budowlanego,
2/ pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli co do
zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego*,
3/ aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową rejonu lokalizacji projektowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego*,
4/ zgoda wszystkich współwłaścicieli działki.

............................................
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/452/18
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
…………………………………..
(Nazwisko i Imię)
............................................
(adres zamieszkania)
………………………………....
(nr telefonu)

Kożuchów, dnia ...................

Burmistrz Kożuchowa
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów

WNIOSEK
O PRZEKAZANIE DOTACJI CELOWEJ
Zwracam się z prośbą o przekazanie dotacji celowej na zrealizowane przedsięwzięcie zgodnie
z umową zawartą w dniu …………………………….na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków /
budowę
szczelnego
bezodpływowego
zbiornika
na
nieczystości
ciekłe
o parametrach:……………………........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………..
Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty:
1) potwierdzenie przez wykonawcę lub inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze
sztuką budowlaną i przedłożenie atestu, certyfikatu lub aprobaty technicznej wykazujących, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji;
2) kopię faktur lub rachunków wraz z oryginałami ( oryginał wyłącznie do wglądu), potwierdzającymi
poniesienie nakładów finansowych.

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

