UCHWAŁA 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Lubin, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski
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Załącznik
do Uchwały Nr LIX/421/2018
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 marca 2018 r.

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY LUBIN NA
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBIN
§1
Postanowienia ogólne
1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin (zwanej dalej dotacją)
na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (zwanych dalej oczyszczalniami)
na terenie Gminy Lubin.
2. O dotację, o której mowa w ust. 1 mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe.
3. Dotacja udzielana będzie na budowę oczyszczalni dla budynków mieszkalnych.
4. Dotacja przeznaczona będzie na refundację części udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę
oczyszczalni.
5. Dotację można uzyskać tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
6. Dotowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń
administracyjnych, usług geodezyjno – kartograficznych, itp.;
2) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) oczyszczalni;
3) koszty robocizny i montażu (bez zakupu urządzeń);
4) koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanej oczyszczalni, uzgodnień, opinii;
6) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
7) koszty poniesione przed dniem podpisania umowy;
8) koszty likwidacji zbiorników bezodpływowych;
9) koszty wykonania instalacji wewnętrznej sanitarnej.
7. Lokalizacja, budowa i eksploatacja oczyszczalni musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawą z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne oraz aktami wykonawczymi.
8. Oczyszczalnie muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami
obowiązującymi w przepisach prawa, co najmniej PN-EN 12566-3+A2:2013.
9. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w gospodarstwie z funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym
na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja tego zbiornika.
10. Dotacją objęte będą nieruchomości znajdujące się na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie
z aktualnymi dokumentami planistycznymi Gminy Lubin budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
11. Dotacja udzielana będzie na nieruchomości, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji
sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
12. Dotacją mogą być objęte wyłącznie oczyszczalnie zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza
obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Lubin zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Id: 521A8103-E1FC-4FF7-A369-E6362B2BC3C3. Podpisany

Strona 2

13. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy wybudują oczyszczalnię
z osadem biologicznym (nie będą dofinansowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ
rozsączający).
14. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w danym
roku w budżecie Gminy Lubin.
§2
Warunki otrzymania dotacji
1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
w Lubinie wniosku o udzielenie dotacji (zwany dalej wnioskiem), którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do niniejszych zasad.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia określające w szczególności sposób,
miejsce i termin ich składania w danym roku kalendarzowym będzie podane do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie.
3. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, dotujący wzywa
Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem,
że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4 Dotacja przysługuje Wnioskodawcom, którzy wybudują oczyszczalnię o przepustowości do 7,5 m 3
.
na dobę i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat.
§3
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
2. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych na podstawie
niniejszych zasad.
3. Pozytywna weryfikacja kompletnego wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji
(zwanej dalej umową).
4. W przypadku, gdy wniosek nie spełni warunków do udzielenia dotacji albo wyczerpane zostaną środki
finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok budżetowy, Wójt powiadomi pisemnie
Wnioskodawcę o braku możliwości udzielenia dotacji.
5. Wnioskodawca na budowę oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości do 50% kosztów zakupu
i montażu oczyszczalni udokumentowanych na podstawie faktur, rachunków, lecz 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.
6. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie. Nieprzystąpienie
Wnioskodawcy do zawarcia umowy uznaje się za rezygnację z uzyskania dofinansowania.
7. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji muszą posiadać datę wystawienia i zapłaty
nie wcześniejszą niż data podpisania umowy.
8. Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych w danym roku kalendarzowym nie zostaną
pozytywnie rozpatrzone, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą podlegać rozpatrzeniu w roku
kolejnym pod warunkiem, że nie zostały zrealizowane i wnioskodawca nadal będzie zainteresowany
otrzymaniem dotacji. O powyższym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
9. Po zakończeniu realizacji zadania w terminie do 15 listopada danego roku Wnioskodawca, z którym
podpisano umowę składa do Urzędu Gminy w Lubinie wniosek o rozliczenie dotacji.
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10. Po zgłoszeniu o zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji wraz
z oświadczeniem o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni, powołana Komisja
po pozytywnym zweryfikowaniu złożonych dokumentów dokona w terenie w obecności Wnioskodawcy
kontroli wykonanych robót oraz sporządzi protokół z przeprowadzonych oględzin.
11. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu zadania, pozytywnym odbiorze wykonanych robót
i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji.
12. Dotacje wypłacane będą przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 21 dni od dnia
akceptacji wniosku o rozliczenie dotacji, przedłożeniu przez Wnioskodawcę dokumentów, o których
mowa w § 3 pkt 9 oraz po przeprowadzeniu oględzin potwierdzających wykonanie zadania, na które
podpisana została umowa dotacji.

§4
Zasady zwrotu dotacji
1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji Gmina ma prawo dokonywania kontroli eksploatacji
i funkcjonowania oczyszczalni, na której budowę została udzielona dotacja, w tym m.in. żądać
potwierdzenia wykonywanych badań osadów ściekowych, umów na odbiór osadów, faktur
potwierdzających odbiór osadów przez uprawniony podmiot.
2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przez pracowników Urzędu Gminy w Lubinie
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji oraz funkcjonowania oczyszczalni.
§5
Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem niniejszych zasad sprawuje Wójt Gminy Lubin.
2. Wzory dokumentów o udzielenie dotacji dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczone
będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski
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Załącznik Nr 1
do zasad przyjętych
Uchwałą Nr LIX/421/2018
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 marca 2018 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na budowę przydomowej
biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................….
Adres zamieszkania/siedziby ...............................................................................................................…
Seria i numer dowodu osobistego .......................................… PESEL .......................................…........
Telefon .........................................................… e-mail ...…...........….......................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość: ............................................, ul. ..............................................…, nr domu ..……...….....
Nr działki ewidencyjnej: ..............................................….........…, obręb ........................….........…......
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa
oczyszczalnia ścieków (właściwe zaznaczyć):
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ inny tytuł prawny (jaki?) ………………………….
4. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa biologiczna
oczyszczalnia ścieków (właściwe zaznaczyć):
□ budynek mieszkalny jednorodzinny,
□ budynek mieszkalny wielorodzinny.
□ inny budynek (jaki?) ……………………..……….
5. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) rodzaj technologii …………………………………………………………………….………...……
b) wydajność [m3 /dobę] …………………………………………………..……………...……..…...…
c) liczba osób korzystających z oczyszczalni ………………………………………………….…….…
d) ilość obsługiwanych budynków …………………………………………………….……….………
6. Wstępny koszt przedsięwzięcia: ......…..................……………………………................................ zł,
7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
Data rozpoczęcia: ....................................................
Data zakończenia: .................................................…
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8. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja:

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta:……………………………………..………….....………...
Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………..…….…...
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych obejmujących budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dokumentację
techniczną obejmującą budowę oczyszczalni wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni
od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
2. Mapę poglądową z wrysowaną lokalizacją inwestycji.
3. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
na której zostanie wykonana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (np. akt notarialny, odpis
z KW, wypis z rejestru gruntów).
4. Jeżeli nieruchomość, dla której ma być realizowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
stanowi współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu właścicielowi.
5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; umowę w sprawie powierzenia zarządzania
nieruchomością wspólną Zarządcy, uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację
przedsięwzięcia, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty,
upoważniającą zarząd lub Zarządcę do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zawarcia
umowy z Gminą Lubin oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie.
6. Oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu
przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub o braku takiego zbiornika;
7. Kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ dla przydomowej biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;
8. Kopię pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu
niestanowiącego własności wnioskodawcy niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków;
9. Informację podmiotu odbierającego ścieki o braku możliwości podłączenia do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej.
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią uchwały 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,
- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli obiektu objętego inwestycją przez osoby upoważnione,
na każdym etapie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Lubin.

........................................…
(data)

.....................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski
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