
Uchwała Nr XXXII/237/09 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 26 lutego 2009 roku 

 
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  zbiorników 
bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka 
 
Na podstawie art. 176 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.              
z 2005r Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 408 w związku z art. 406 ust.1 pkt 7a ustawy              
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2008r Nr25, poz.150 z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 
 
§1.1. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela się dotacji                 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowy zbiorników 
bezodpływowych. 
2. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest corocznie w planie finansowym 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik                       
do uchwały budżetowej. 
3. O dotację  mogą się ubiegać właściciele , współwłaściciele, użytkownicy wieczyści wspólnoty 
mieszkaniowe, które są właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy 
Drezdenko. 
4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda 
wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni lub zbiornika oraz 
wskazanie właściciela  który poniesie koszty budowy i na rzecz których ma być przyznana 
dotacja. 
5. Dopuszcza się budowę zbiorników bezodpływowych (szamb) tylko w przypadku, kiedy 
wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków ze względów technicznych jest nie możliwe. 
6. Dotacja będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% udokumentowanych fakturą, 
poniesionych kosztów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, nie więcej jednak niż 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 
dla osób fizycznych lub 2.500zł (słownie :dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych. 
 
§2.1. Właściciele nieruchomości ubiegający się o udzielenie dofinansowania powinni złożyć 
wniosek w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do wniosku powinny być załączone kopie dokumentów (oryginały do wglądu): 
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,                        
a w przypadku współwłaścicieli zgodę pozostałych właścicieli na realizację zadania. 
b) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w przypadku 
oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5m3/d, 
c) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego o zamiarze 
przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w przypadku oczyszczalni o wydajności                
do 7,5m3/d. 
 
§3. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni 
od wezwania , zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 
 
§4. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dofinansowania, Burmistrz Miasta                   
i Gminy Drezdenko zawiera umowę z wnioskodawcą określając wysokość dofinansowania termin 
i warunki jej wypłaty.  
 
§5. Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływających wniosków,                           
do wyczerpania posiadanych na ten cel środków. 
 



§6. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania z powodu wyczerpania środków 
finansowych, zostaną rozpatrzone w roku następnym według kolejności wpłynięcia wniosków. 
 
§7.1. Po  zakończeniu inwestycji, zatwierdzającej do dofinansowania, wnioskodawca 
zobowiązany jest pisemnie powiadomić Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku o zakończeniu robót i 
przedłożyć: 
a) oryginał faktury, określającej koszt inwestycji 
b) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej 
c) certyfikat lub aprobatę techniczną – dokumenty wskazujące, że zapewniono zgodność                  
z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe- odpowiednie warunki 
higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 
d) protokół odbioru budowy urządzenia, 
e) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku (Referat Gospodarki Gminnej) o oddaniu              
do użytku oczyszczalni ścieków. 
2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym                              
z wnioskodawcą, przedstawiciel urzędu dokonuje oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności 
protokół, który jest dołączany do akt sprawy. 
3. Kwota dofinansowania wypłacana jest wnioskodawcy po spełnieniu wymogów określonych              
w umowie i niniejszej uchwale. 
 
§8. Dotację udziela się również tym właścicielom nieruchomości, którzy wybudowali 
przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy, podłączyli do tego urządzenia 
kanalizacyjne z budynku, eksploatują to urządzenie przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały nie wcześniej niż od 1 stycznia 2008 roku. 
Postanowienia §2,3,4,5,6,7 stosuje się odpowiednio. 
 
§9.1. W przypadku stwierdzenia braku eksploatacji lub eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez jej 
wykonawcę lub dostawcę wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania. 
2.Zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania wraz                    
z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty kwoty dofinansowania. 
 
§10. Dofinansowaniu nie podlegają: 
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na terenach 
uzbrojonych w sieć kanalizacyjną  oraz na terenach gdzie planowana jest budowa kanalizacji 
sanitarnej, 
2) koszty sporządzonej dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, 
prac montażowych i konserwacji urządzeń, 
3) przydomowe oczyszczalnie ścieków finansowane z innego źródła lub tytułu, 
4) obiekty wykorzystywane na działalność gospodarczą oraz nieruchomości letniskowe. 
 
§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
1. Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników 
bezodpływowych jest zachęcenie mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, polepszenie, w szczególności na obszarach rozproszonej zabudowy, stanu środowiska 
na terenie gminy Drezdenko, poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. 
Zgodnie bowiem z art.406 ust.1pkt7a  ustawy Prawo ochrony środowiska, środki gminnych 
funduszy przeznacza się między innymi na przedsięwzięcia  związane z ochroną wód                         
a dofinansowanie może nastąpić z gminnego funduszu w formie dotacji  jak stanowi art. 408 
cytowanej ustawy. 
Nadmieniam, że w załączniku nr 8 do uchwały nr XXX/2008/08 Rady Miejskiej w Drezdenku              
z dnia 22 grudnia 2008r w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczona jest kwota w wysokości 15.000zł                          
na dofinansowanie dla osób fizycznych zadań budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz 
zabudowy zbiorników na nieczystości płynne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik  Nr 1 
do Uchwały Nr XXXII/237/09 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 26 lutego 2009 roku  

 
Burmistrz Miasta i Gminy  

                                                                           w Drezdenku 
WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowę zbiornika bezodpływowego 

 
1. Dane o wnioskodawcy : 

1) Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zameldowania wnioskodawcy 

3) Ulica  …………………………………………… ; nr domu ……………………………………………… 

      kod pocztowy …………………………..  miejscowość …………………………………………….…. 

4) Telefon stacjonarny ……………….. telefon komórkowy ………………….. e-mail ………………. 

5) NIP :  ……………….…………………  PESEL :………………………………………………………..… 

6) Nazwa banku i nr konta na które ma być przekazane dofinansowanie 

……………………………………………………………………………………….……………………….. 

2. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej*:  

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

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

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

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

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:  

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

4. Opis planowanej inwestycji: 

a) parametry techniczne i wydajność urządzeń 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) dane o dostawcy urządzenia 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ilość osób (przewidzianych) do korzystania  z przydomowej oczyszczalni/zbiornika 

bezodpływowego …………………………………………………………………………………………….…. 

 

d) planowany termin realizacji zadania  

data rozpoczęcia ……………………………………… data zakończenia …………………………….. 

5. Planowany całkowity koszt inwestycji 
………………………………………………………......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nr sprawy :  Data  przyjęcia wniosku: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.Inne źródła finansowania : 
a)środki własne ……………………….. 
b)dotacja GFOŚiGW………………….. 
c)inne ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Wyrażam zgodę na przekazanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 
złożonego wniosku. 
8. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej                     
w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji                      
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz  zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data : …………………………………               podpis wnioskodawcy ……………………….. 
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć : 

1. kopia aktu notarialnego 
Tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku budynku do którego tytuł prawny posiada 
kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich osób na wykonanie przydomowej 
oczyszczalni/zbiornika bezodpływowego, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – 
uchwałę wspólnoty (oryginał do wglądu). 

2. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego w przypadku 
budowy oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5m3/d 

3. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego o zamiarze 
przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w przypadku  budowy oczyszczalni             
o  wydajności do 7,5m3/d 

 
 
 
 
 
* w przypadku wspólnot mieszkaniowych – imię i nazwisko zarządcy 
 
 
 


