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UCHWAŁA NR XL/312/18
RADY GMINY ŻARY
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na realizację zadań służących
ochronie gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub gnojówkę i płyt gnojowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 994 ze zm), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Żary mogą być udzielane dotacje celowe w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych na dofinansowanie do budowy:
1) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę, spełniających wymagania przepisów
szczegółowych,
2) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3, oddanych do użytku przed
rokiem 2000,
3) zbiorników na gnojówkę o pojemności nie mniejszej niż 10m3,
4) płyt gnojowych wraz ze szczelnym zbiornikiem na odcieki nie mniejszym niż 1m3.
2. Dotacja przysługuje do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługujących budynki
mieszkalne, których wiek przekroczył 10 lat.
3. Dotacja może być udzielona podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. prawo ochrony środowiska, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze i które udokumentują jedną
z wymienionych form własności do nieruchomości:
1) prawo własności,
2) użytkowanie wieczyste,
3) zarząd nieruchomością, lub ograniczone prawo rzeczowe czy stosunek zobowiązaniowy, przy okazaniu
pisemnej zgody właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności
wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Nie przysługuje dotacja do inwestycji dofinansowanych z innych źródeł.
§ 2. 1. Osoby zainteresowane dofinansowaniem winny złożyć wniosek do Wójta Gminy Żary.
2. Określa się następujące terminy składania wniosków:
1) w 2018r. do 30 września,
2) w latach następnych w terminie od 1 do 30 września danego roku, gdzie dofinansowanie zostanie udzielone
w następnym roku budżetowym.
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3. W przypadku, gdy ilość wniosków, które wpłyną w określonym uchwałą terminie, nie wyczerpie
zabezpieczonych na ten cel środków, Wójt Gminy Żary może wyznaczyć dodatkowy termin składania
wniosków, lub rozpatrzyć wnioski przeznaczone do rozpatrzenia na następny rok budżetowy.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Wnioski Rozpatruje i ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Żary.
2. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Wójt Gminy Żary.
3. Decyzja o przyznaniu dotacji nie stanowi przedmiotu decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1257).
§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana będzie corocznie w planie finansowym
budżetu Gminy Żary, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.
2. Dotacje udzielane będą w kolejności wg daty wpływu kompletnych wniosków, do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 5. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie zadania, jednak
nie więcej niż 4.000 zł.
§ 6. 1. Środki finansowe przekazywane będą na podstawie zawartych umów.
2. Podstawą do udzielenia dotacji jest Umowa, która powinna w szczególności zawierać:
1) opis zadania i termin jego wykonania,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej przekazania,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia zadania,
5) wysokość wkładu własnego,
6) warunki wypowiedzenia umowy.
§ 7. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
1. oryginałów faktur (rachunków) dotyczących zrealizowanego zadania,
2. udokumentowaniu wykonania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202),
3. protokołu z oględzin potwierdzających wykonanie zadania, sporządzonego z udziałem pracownika
Urzędu Gminy Żary.
§ 8. Tracą moc: Uchwała Rady Gminy Żary nr VIII/40/11 z dnia 5 maja 2011r. oraz Uchwała Rady Gminy
Żary nr IX/58/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
§ 9. Do wniosków o dofinansowanie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały stosuje się zapisy tej uchwały z wyłączeniem § 2 ust. 2.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kasprów
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/312/18
Rady Gminy Żary
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
…………………………………………………
/Nazwisko i imię
…………………………………………………
…………………………………………………
/adres zamieszkania/
Tel:................................
Wniosek
o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni/ zbiornika na nieczystości
Niniejszym zwracam się z prośbą o dofinansowanie do budowy:
□ przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę
□ zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
Oświadczam, że biologiczna oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie budynek mieszkalny którego wiek
przekroczył 10 lat/ zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe obsługiwać będzie budynek mieszkalny
oddany do użytku przed rokiem 2000*.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ........................, w obrębie miejscowości
.................................................. ulica ................................... i obsługiwać będzie budynek mieszkalny
nr
...........
Wnioskowana kwota dofinansowania ………… zł, słownie ………………………………………….........
(50% kosztów lecz nie więcej niż 4000 zł).
Uzasadnienie
W roku………….. planuję przystąpić do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *.
Aktualnie posiadam następujące dokumenty :
- projekt budowy,
- uprawnienia do wykonywania prac zgodnie z ustawą prawo budowlane (Zgłoszenie robót budowlanych),
- kalkulację kosztów,
…………………………
…………………………..
Całkowity koszt inwestycji wyniesie …………………. zł. Termin zakończenia budowy i przekazania
do użytkowania ………………………. roku.
Załączniki : dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( np. akt własności,
umowa dzierżawy lub inne).
…………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

/ czytelny podpis wnioskodawcy/

