Ogłoszenie
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na
dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Lubin
Wójt Gminy Lubin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na zasadach określonych w Uchwale Nr LIX/421/2018
Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i
rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r., poz.
1854), zwanej dalej Uchwałą.
Dotacją mogą być objęte wyłącznie nieruchomości znajdujące się na obszarze, na którym
nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi Gminy Lubin budowy zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn
technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione oraz wyłącznie oczyszczalnie zlokalizowane
na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Lubin.
1. Wysokość dotacji:
Podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dotacji jest planowany koszt inwestycji, określony przez
Wnioskodawcę w pkt 6 wniosku o udzielenie dotacji (przed podjęciem inwestycji), a następnie
zweryfikowany w trakcie rozliczenia zadania.
Wysokość dofinansowania wynosi do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów na zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż:
1) 6.000,00 zł – w przypadku podłączenia jednego budynku mieszkalnego do przydomowej oczyszczalni
ścieków,
2) 4.000,00 zł – w przeliczeniu na jeden budynek, w przypadku podłączenia kilku budynków
mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski można składać w terminie od 10 maja 2018 do 31 lipca 2018 r.
Wzór wniosku (stanowiący załącznik Nr 1 do zasad przyjętych Uchwałą) wraz z wykazem wymaganych
dokumentów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 17 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Lubinie i na stronie www.ug.lubin.pl w zakładce: aktualności.
Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, (Kancelaria
ogólna, pok. 3) lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji - budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków”.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków. Rozpatrywane
będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w załączniku do Uchwały oraz złożone
w wyznaczonym terminie.

3. Umowa o udzieleniu dotacji:
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji celowej zawartej
między Gminą Lubin (Dotującym) a Wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
UWAGA :
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji
zawartej między Gminą Lubin (dotującym) a Wnioskodawcą w terminach, zakresie i na zasadach
w niej określonych.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie,
ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 17 lub pod
nr tel. 76 84 03 186 / 172

Zasady i warunki dotyczące udzielania dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania określone
zostały w Uchwale Nr LIX/421/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin
na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Lubin.

Załączniki:
1. Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin.
2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin.

WÓJT
/-/ Tadeusz Kielan

