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Poz. 425
UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy
Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej w zakresie budowy indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych pochodzących z terenu nieruchomości
zabudowanych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich
do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą ze środków budżetu Gminy
Lipinki Łużyckie.
§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa „Regulamin udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bumbul
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Załącznik
do uchwały Nr IV/24/2019
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 30 stycznia 2019 r.
"Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia
w życie niniejszego regulaminu.
§ 4. Dotacja nie przysługuje instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków wybudowanych
po 31.12.2010 r. (data zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) oraz dla budynków
w trakcie budowy i nowoprojektowanych.
Rozdział 2.
Beneficjenci
§ 5. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 2,
mogą uzyskać osoby fizyczne, osoby prawne, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający
ścieki bytowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), z nieruchomości zabudowanych
położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie
zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
§ 6. Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.
§ 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub
więcej źródeł.
§ 8. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej
oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden z wnioskodawców.
§ 9. Dotacją nie mogą zostać objęte koszty:
1) robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
2) zakupu gruntów,
3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni,
4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni.
Rozdział 3.
Źródła finansowania
§ 10. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 11. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie ustalana jest w uchwale budżetowej
Gminy Lipinki Łużyckie na dany rok.
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§ 12. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków
w wysokości 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto.
Rozdział 4.
Rozliczenie i warunki udzielania dotacji
§ 13. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
§ 14. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa
w Urzędzie Gminy w Lipinkach Łużyckich pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu oraz następujące załączniki:
1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych
współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich
współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Lipinki Łużyckie;
2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Żarach wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że
w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
§ 15. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których
mowa w § 1, będzie odbywał się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.
§ 16. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków
przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Lipinki Łużyckie do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku
przeznaczenia dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez
Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
§ 17. Posiedzenie komisji oraz rozpatrywanie wniosków odbędzie się raz w roku – w maju.
§ 18. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym
regulaminie, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od
otrzymania tego wezwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia w przypadku braku
uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§ 19. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji zawarta pomiędzy Gminą a Beneficjentem.
§ 20. Po realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o płatność dotacji celowej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie
przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) imienny dowód zakupu urządzenia oraz jego montażu (rachunek lub faktura VAT),
2) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Lipinki Łużyckie.
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
§ 21. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany
przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy.
§ 22. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do
realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9 tel. 0683626230-39/ fax.068 3626 41,
www.bip.lipinki-luzyckie.pl ; e-mail:gmina@lipinki-luzyckie.pl

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko:

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Dowodu osobistego:

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nr. ewid. działki:

Obręb:

Tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością na cele
Nr. ewid. działek podłączonych do
budowlane (np. właściciel,
wspólnej oczyszczalni
współwłaściciel, dzierżawca,
itp.):

3. PLANOWANY OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Data rozpoczęcia:

4. PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY
PRZEDSIĘWZIĘCIA (BRUTTO):

Data zakończenia:

5. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI
(BRUTTO):

6.OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Parametry techniczne (typ, nazwa i model oczyszczalni
oraz jej przepustowość (wydajność))

Planowana liczba osób korzystających z oczyszczalni

Inne uwagi wg uznania

7. RACHUNEK BANKOWY WNIOSKODAWCY:
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
8. WYMAGANE OŚWIADCZENIA:
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Oświadczam, że budowę przydomowej oczyszczalni ścieków objętej niniejszym wnioskiem wykonam zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.
……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na
terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.

……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

9. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM DODATKOWO
1)…………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………………………
Pola jasne wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami
……………………………………….
(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy)

MIEJSCE NA ADNOTACJE
…………………………………......................……...........……………………………………………
………………………………………………….................................…………………………………
....…………………………………………………………...…........…......................…………………
………………………………………......................………...………........……………………………
…………………......................………………………………...………............………………………
…………………………………......................…………………...………....…........…………………
…………………………………………………......................……...………....................……………
………………………………………………………………….........................…………........………
…......................…………………………………………………………...…………........……………
…………………......................……………………………………………...………....…........………
…………………………………......................………………………………...……………........……
…………………………………………………......................…………………...………........………
ZATWIERDZAM WNIOSEK:
……………………………………..
(data i podpis Wójta Gminy Lipinki Łużyckie)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9 tel. 0683626230-39/ fax.068 3626 41,
www.bip.lipinki-luzyckie.pl ; e-mail:gmina@lipinki-luzyckie.pl

WNIOSEK
o płatność dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko:

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Dowodu osobistego:

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nr. ewid. działki:

Obręb:

3. DATA ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
4. WARTOŚĆ INWESTYCJI WYNIKAJĄCA
Z FAKTUR
5. ROZLICZENIE FINANSOWE (KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA
WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY)
Nr faktury:

Data wystawienia
faktury:

Kwota:

Nazwa wydatku

6. ILOŚĆ FAKTUR
DOŁĄCZONYCH DO
WNIOSKU

7. ZAŁĄCZNIKI

Kopia atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą
gwarancyjną i instrukcją obsługi
Kopie faktur i rachunków wraz z dowodami zapłaty,
potwierdzające poniesione wydatki
Zaświadczenie o zakończeniu budowy lub pozwolenie
na użytkowanie – w przypadku budowy oczyszczalni
o przepustowości pow. 7,5 m3/dobę
Kopia pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli urządzenie
przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych

Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
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Oświadczam, że dokonałem zgłoszenia robót budowlanych związanych
z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w niniejszym
wniosku oraz że do przedmiotowego zgłoszenia nie wniesiono żadnych
sprzeciwów.

……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
Inne załączniki:

……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

Pola jasne wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami

MIEJSCE NA ADNOTACJE
Przedłożony wniosek spełnia warunki określone w umowie:

Tak/Nie

Z przedłożonych faktur i rachunków uznano kwotę:
Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości:
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ZATWIERDZAM DO WYPŁATY:
……………………………………..
(data i podpis Wójta Gminy Lipinki Łużyckie)

