Uchwała Nr XXXI/174/13
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na
realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kwidzyn
Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.2)),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym ze środków
budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie gminy Kwidzyn oraz
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 2. Kryteriami wyboru inwestycji do dofinansowania są:
1) uzyskiwany efekt ekologiczny, osiągany w szczególności poprzez:
a) ilość odprowadzanych ścieków w m3 /dobę,
b) poprawę jakości środowiska;
2) aktualny sposób zagospodarowania ścieków na terenie nieruchomości, w tym stan zbiornika bezodpływowego.
§ 3. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji, o której
mowa w § 1, określa „Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn do poniesionych kosztów
na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie gminy Kwidzyn”, w brzmieniu, jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r. Nr 144, poz. 2682).
§ 6. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr
154, poz.958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20,
poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz.
227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 i Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz. 1498, Nr. 249, poz. 1657;
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Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 63, poz. 332, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr
178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, Dz. U. z 2012r. poz. 460, poz. 951, poz.1342, poz. 1513 oraz Dz. U. z 2013r. poz. 21,
poz. 139 i poz. 165
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr149, poz. 887; Dz. U. z 2012r. poz.
567 oraz Dz. U. z 2013r. poz. 153
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/174/13
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 24 maja 2013 r.
Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn do poniesionych kosztów na realizację
inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie gminy Kwidzyn
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację
inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie gminy Kwidzyn oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 2. 1. Przedmiotem dotacji celowej jest zwrot części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę
na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej, w celu zagospodarowania ścieków bytowych
z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonych na terenie gminy Kwidzyn.
2. O udzielenie dotacji ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na terenie gminy Kwidzyn.
3. O udzielenie dotacji może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa, w której właścicielami
są osoby fizyczne. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku
uchwałę zebrania właścicieli lokali w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o udzielenie dotacji.
4. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej.
5. Dofinansowanie obejmuje
w następujących miejscowościach:

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

1) Dubiel, Rakowieckie Pole, Szadowski Młyn, Szadowo, Wola-Sosenka, Gilwa Mała,
2) w pozostałych miejscowościach na terenie gminy - nieruchomości w zabudowie rozproszonej, położone
w znacznej odległości od sieci kanalizacji zbiorczej, do których gmina nie planuje budowy kanalizacji
sanitarnej.
§ 3. 1. Kwotę dotacji ustala się na podstawie dokonanej przez Wnioskodawcę kalkulacji kosztów brutto
planowanych do poniesienia na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Całkowita wysokość dofinansowania nie może przekroczyć:
1) 50% kosztów brutto, o których mowa w ust. 1 nie więcej,
dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym;

jednak

niż

3 000 zł

brutto

2) 50% kosztów brutto, o których mowa w ust. 1 nie więcej, jednak niż 9 000 zł brutto
dla Wspólnoty Mieszkaniowej oraz właścicieli nieruchomości w przypadku, w którym nieruchomość
zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym.
§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest:
1) złożenie przez Wnioskodawcę wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określono
w załączniku do regulaminu;
2) przedłożenie
kserokopii
pozwolenia
na
budowę
lub
zgłoszenia
robót
budowlanych,
w przypadku gdy przepisy prawa tak stanowią, oraz kserokopii pozwolenia wodno-prawnego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli będzie wymagane (oryginał do wglądu);
3) dotrzymanie warunków umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.
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2. W przypadku braków formalnych wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzywa
się Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wyznacza się 14 dniowy termin do ich usunięcia, biegnący od dnia
doręczenia wezwania. Nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest dostępny na stanowisku właściwym ds. gospodarki odpadami
oraz utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30 w pokoju 31 oraz na
stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Ogłoszenia”).
4. Nie przyznaje się dotacji do inwestycji zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy, o której mowa w §
6 ust. 1.
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków będą przyjmowane, rozpatrywane i realizowane na bieżąco według kolejności ich wpływu do
Urzędu Gminy, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na ten cel w budżecie gminy.
2. Wnioski złożone a nie zrealizowane w danym roku z powodu
w budżecie będą rozpatrywane w roku następnym w pierwszej kolejności.

braku

środków

finansowych

3. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawcę powiadamia się pisemnie.
§ 6. 1. Po zakwalifikowaniu wniosku o dotację zostaje zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej
na realizację inwestycji w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Umowa
zawierana
oraz Wnioskodawca.

jest

w formie

pisemnej.

Stronami

umowy

są

Gmina

Kwidzyn

3. Przed zawarciem umowy upoważniony przez Wójta Gminy Kwidzyn pracownik Urzędu Gminy może
dokonać kontrolnego sprawdzenia zgodności stanu podanego we wniosku ze stanem faktycznym.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:
a) wysokość, tryb płatności oraz sposób kontroli i rozliczenia dotacji;
b) cel oraz opis zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji;
c) termin realizacji przedmiotu umowy;
d) tryb kontroli wykonania zadania;
e) warunki wypłaty dotacji oraz termin jej rozliczenia.
§ 7. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy Kwidzyn zakończenie etapu prac
polegających na montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w otwartym wykopie, celem możliwości dokonania
przez pracownika urzędu kontroli przeprowadzonych robót.
2. Po wykonaniu prac, w celu ustalenia kwoty dotacji przewidzianej do wypłaty Wnioskodawca zobowiązany
jest przedłożyć Wójtowi Gminy Kwidzyn kserokopię faktur dokumentujących poniesione koszty na zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku montażu oczyszczalni przez właściciela nieruchomości we
własnym zakresie kserokopię faktur za zakup urządzeń oczyszczalni i innych materiałów wbudowanych oraz
kosztów robocizny, potwierdzonych kosztorysem powykonawczym, sporządzonym przez osobę uprawnioną.
3. W celu wypłaty dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest również przedłożyć kserokopię dokumentów
odbioru inwestycji wystawionych przez właściwe organy, w przypadku gdy przepisy odrębne tak stanowią.
4. Wnioskodawca, po realizacji inwestycji zobowiązany, jest do rozliczenia dotacji na podstawie sprawozdania
z realizacji inwestycji, stanowiącego załącznik do umowy, o której mowa w § 6 ust.1, w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia jej realizacji.
5. Kontroli prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji celowej dokonuje upoważniony przez Wójta Gminy
Kwidzyn pracownik Urzędu Gminy.
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Załącznik do Regulaminu
udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn
do poniesionych kosztów na realizację inwestycji w zakresie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
połoznych na terenie gminy Kwidzyn.
................................................
(miejscowość i data)
WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82 - 500 Kwidzyn
tel. 55 261 41 65
fax 55 279 23 06
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Wnioskodawca:
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, adres, nr telefonu).
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Charakterystyka zadania (wyczerpujący opis planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu
obecnego oraz rodzaj i typ budowanej oczyszczalni, nr działki).
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………..…………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……..………………………………………….....………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
…...............………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………….………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Przewidywany efekt ekologiczny ………………………………………………………………………
(podać

szacunkową

ilość
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4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Planowane wykonanie robót
Zakres
prac

L.p.

Termin
wykonania

Całkowity szacunkowy koszt prac
brutto

Budżet Gminy
Kwidzyn*

Udział finansowy
wnioskodawcy

1.
2.
3.
OGÓŁEM

Całkowita wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów brutto zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków nie więcej, jednak niż 3 000 zł brutto dla właściciela nieruchomości
zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz nie więcej niż 9 000 zł brutto dla Wspólnoty Mieszkaniowej
oraz właścicieli nieruchomości w przypadku, w którym nieruchomość zabudowana jest budynkiem
wielorodzinnym.
*

5. Planowana data rozpoczęcia / zakończenia zadania
………............................../..........................................
6. Posiadana dokumentacja (np. projekt techniczny, Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska lub
certyfikat Unii Europejskiej dopuszczenia oczyszczalni do stosowania, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót
dokonane w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki:
1. Odpis (kserokopia) tytułu prawnego do nieruchomości;
2. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
3. Kserokopia projektu technicznego oczyszczalni wraz z projektem zagospodarowania oczyszczalni na
nieruchomości.
……………………...................................................
(podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)
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