UCHWAŁA NR XXVIII/149/2016
RADY MIEJSKIEJ JASIENIA
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016
r. poz. 672, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy inwestycji służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Jasień, tj. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
zbiorników bezodpływowych.
§ 2. Uchwała określa zasady udzielania z budżetu Gminy Jasień dotacji celowych podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych, tj. osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w § 1, a w szczególności:
1) kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania;
2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
3) sposób rozliczenia dotacji.
Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zbiorników bezodpływowych
§ 3. Celem udzielenia dotacji jest dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
zbiorników bezodpływowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych pochodzących z terenu
nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie Gminy Jasień, w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich
do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty, których nieruchomości położone są poza terenami na
których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej stosownie do ustaleń wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obowiązującego na terenie Gminy Jasień lub
których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
§ 5. 1. Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz zbiorników bezodpływowych, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń oczyszczalni, a także budowy
zbiorników bezodpływowych, jednakże nie więcej niż do wysokości 50 % kosztów i nie więcej niż 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Nie przewiduje się finansowania inwestycji w całości.
§ 6. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko
jeden raz.
§ 7. Dotacja nie może być przeznaczana na pokrycie kosztów:
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1) robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
2) zakupu nieruchomości;
3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zbiorników bezodpływowych;
4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych;
5) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników
bezodpływowych.
§ 8. Dotacje na dofinansowanie mogą być udzielane do wysokości kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie
Gminy Jasień w danym roku budżetowym.
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji
§ 9. 1. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiornika
bezodpływowego może być udzielona wyłącznie na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiornika
bezodpływowego należy złożyć do Burmistrza Jasienia w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym
wnioskodawca wnosi o udzielenie dotacji.
3. Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu i realizowane do wysokości
środków, o których mowa w §8.
4. Wniosek powinien określać:
1) obiekt budowlany zgodnie z prawem budowlanym, który będzie obsługiwała przydomowa oczyszczalnia
ścieków lub zbiornik bezodpływowy
2) rodzaj montowanej oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego oraz przewidywany koszt przedsięwzięcia,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) wypis z właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego dokonane do Starosty
Żarskiego - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na
budowę, z potwierdzoną datą wpływu do Starosty Żarskiego wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu
sprzeciwu,
4) mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z wyrysowaną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub
zbiornika bezodpływowego.
6. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 2 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Burmistrz Jasienia wzywa do jego uzupełnienia w terminie
7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8. Wniosek uzupełniony w zakreślonym terminie uznaje się za złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2.
9. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Dotację przyznaje się według kolejności wpływu wniosków do Burmistrza Jasienia.
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2. Udzielenie dotacji następuje na zasadach określonych w umowie o udzielenie dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego zawartej pomiędzy Burmistrzem
Jasienia a wnioskodawcą.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez
Burmistrza Jasienia w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok
budżetowy.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 11. 1. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi po pisemnym zawiadomieniu przez wnioskodawcę Burmistrza
Jasienia o zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Podstawę rozliczenia stanowić będą opisane dokumenty finansowe tj. faktury, rachunki potwierdzające
faktyczną wysokość wydatkowanych środków na zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków lub
budowę zbiornika bezodpływowego.
3. Rozliczenie dotacji należy dokonać najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/149/2016
Rady Miejskiej Jasienia
z dnia 1 grudnia 2016 r.
Wniosek o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków / zbiornika bezodpływowego
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko/nazwa:.......................................................................................................................
2. Adres:

...............................................................................................................................................

3. Telefon (niewymagane): .......................................................................................................................
4. Forma prawna:......................................................................................................................................
5. Osoby upoważnione do reprezentowania: ............................................................................................
II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Miejscowość:.........................................................................................................................................
2. Numer działki ewidencyjnej i obręb:.....................................................................................................
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: .................................................................................
4. Informacje dotyczące rodzaju obiektu przewidzianego do podłączenia do przydomowej
oczyszczalni
ścieków
/
zbiornika
bezodpływowego
.....................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Krótki opis techniczny inwestycji:
5.1 Parametry techniczne oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego (typ, nazwa i model oczyszczalni oraz
jej przepustowość – wydajność / lub zbiornika bezodpływowego oraz jego pojemność):
..................................................................................................................................................................
5.2 Planowana liczba osób korzystająca z oczyszczalni / zbiornika bezodpływowego: ..........................
5.3 Inne uwagi: .......................................................................................................................................
5.4 Planowany okres realizacji inwestycji:
Data rozpoczęcia: ......................................................
Data zakończenia: .....................................................
5.5 Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia: ...................................................................................
5.6 Wnioskowana kwota dofinansowania (do 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł)
................................................................................................................................................................
Wymagane dokumenty do wniosku (kopie wraz z oryginałami do wglądu):
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego dokonane do Starosty
Żarskiego - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na
budowę, z potwierdzoną datą wpływu do Starosty Żarskiego wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu
sprzeciwu,
3) mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu z wyrysowaną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub
zbiornika bezodpływowego.
podpis wnioskodawcy
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