
UCHWAŁA NR XXI/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Na podstawie art. 403 ust.4,5,6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tj. 
Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do 
zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów 
i zasad. 

2. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie 
udzielana w celu: 

1) osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną Państwa, 

2) osiągnięcia poprawy stanu środowiska naturalnego i zminimalizowania uciążliwości dla 
mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową jest ustalana corocznie w budżecie 
gminy 

§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielana: 

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi. 

2. O dotację celową nie mogą ubiegać się podmioty wymienione w §2ust.1., których : budynki 
położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej oraz dla których planuje się 
w aglomeracji Drezdenko budowę sieci kanalizacyjnej, która ma być podłączona do oczyszczalni 
Drezdenko obejmującej następujące miejscowości: Drezdenko, Osów, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Stare 
Bielice, Niegosław, Klesno, Lipno- Tuczępy, chyba że planowany przebieg sieci uniemożliwia bądź 
czyni nieekonomiczny podłączenie przedmiotowej nieruchomości. 

§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% kosztów budowy 
wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 3.000,00 złotych. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetowych można składać do dnia 30 
września poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja, przy czym wnioski w roku 2012 
można składać do dnia 15 września 2012 roku. 

2. Wzór wniosku , o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków, z okresu nie wcześniejszych niż od dnia 1 stycznia 2012r. 
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4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych 
w budżecie gminy na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym 
roku budżetowym. 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

2. Wypłata dotacji następuje po spełnieniu przez Wnioskodawcę wymogów określonych 
w umowie i niniejszej uchwale. 

§ 6. W stosunku do podmiotów będących przedsiębiorcami udzielenie dotacji stanowiącej pomoc 
publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Uzasadnienie Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę NR XIX/143/2012 z dnia 22 marca 2012r 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, uchwała Nr 229/2012 z dnia 
18 kwietnia 2012r po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności 
z prawem podjętej uchwały stwierdziła nieważność uchwały Rady Miejskiej w całości z powodu jej 
sprzeczności z dyspozycją art.7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja RP (Dz.U. Nr 78, poz. 
483 ze zm), w zw. z art.403 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (j.t. 
Dz.U z 2008r Nr 25 , poz.150 z późn. zm.). Przedstawiam zasady udzielania dotacji celowej na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakiś 
zasadach może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz 
precyzuje tok postępowania przy składaniu wniosków. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji rady gminy. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego 
ustanawia rada gminy w formie uchwały, a zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499). W świetle art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości 
nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6, 
stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 
przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zgodnie z art. 403 ust. 4 cytowanego przepisu 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy 
lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 1) podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów publicznych 
będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Odpowiednio do dyspozycji art. 403 ust. 
5 cytowanej ustawy zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Na podstawie art. 403 
ust.6 cytowanej powyżej ustawy udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 403 ust.4 następuje 
na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust.4. 
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje 
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii 
Europejskiej. W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy, oraz rozwiązania problemu 
niewłaściwego pozbywania się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie , gdzie 
budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie przedsięwzięć tego 
typu, ze środków budżetu gminy wpłynie na wzrost zainteresowania wykorzystania tej technologii na 
obszarach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 

Strona 1
——————————————————————————————————————————————————
Id: OEQUI-MJEVU-OTOKX-IWTLO-IWYWZ. Podpisany



Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/166/2012 
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 maja 2012 roku  

WNIOSEK 
 
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  
 
 
1. Wnioskodawca 

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

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

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

2. Adres zameldowania / siedziby wnioskodawcy* 

ulica……………………………........ nr domu …................. nr  mieszkania……….................. 

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

telefon …………….……..……….....… e-mail ……………………………………………….. 

3. Lokalizacja budynku , który podłączono do przydomowego urządzenia związanego z  
ochroną  wód: 

 
miejscowość ............................................................., ul. ............................................................. 
nr  domu.................... nr lokalu ……… nr działki ............................... nr KW ........................... 

 
4.Opis inwestycji budowlanej :   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
5.Inne źródła finansowania: 
a)środki własne ………………………………………………………………………………… 
b) inne ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.Ilość osób (przewidzianych) do korzystania z oczyszczalni: .................................................. 
7.Koszt zakupu urządzenia: ........................................................................................................ 
8.Termin realizacji inwestycji: .................................................................................................... 
9.Dotację celową proszę przekazać na konto w banku: 
……………………………………… nr konta bankowego: ………………………………..… 
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Wymagane załączniki: 
 

� Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku 
współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania. 

� Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku oczyszczalni 
powyżej 7,5 m3/d, z adnotacją o jego ostateczności. 

� Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczną pieczęcią 
wpływu)o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych, w przypadku oczyszczalni o 
wydajności do 7,5 m3/d, oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie o braku sprzeciwu 
przeprowadzenia danego zamierzenia  budowlanego. 

� certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi — 
bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe — odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony 
środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni). 

� Mapę sytuacyjną z wyrysowanym projektem budowy. 
� Kopię zapłaconej faktury VAT lub rachunku, za  budowę urządzenia.  
� Oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, że dane zamierzenie budowlane zostało 

wykonane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i z zasadami sztuki budowlanej.  
� Zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Drezdenku o oddaniu do użytku urządzenia związanego z ochroną 

wód.  
 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Uchwałą Nr ………………….…………… Rady Miejskiej w 
Drezdenku z dnia ………………………… roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
             data i podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 

*- niepotrzebne skreślić   
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miejscowość ……………, data ……………… 
 
 
 

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

Oświadczenie 
 

 

Ja …………………………………… pełniący obowiązki kierownika budowy przy budowie  
 
przydomowej oczyszczalni ścieków  …………………………………………………………..  

(typ) 
…………………………………………………………………………………………………..

położonej w miejscowości ……………………… gmina Drezdenko na działce  nr 

……………………………………………………………..  

oświadczam, 

• obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz aktualną wiedzą 
techniczną, 

• teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych  
robotach budowlanych. 
  

 

  
…..……..………………………………… 
    (data i podpis instalator/osoby uprawnionej) 
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