
UCHWAŁA NR XI/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 sierpnia 2015 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 (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013r poz.1232 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity.: Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadza się zmiany w §2 
ust.2 o brzmieniu:

2. O dotację celową nie mogą ubiegać się podmioty wymienione w §2 ust.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 : miasto Drezdenko, w obszarze gminy wsie: Osów i Trzebicz z wyłączeniem przypadków gdzie 
planowany przebieg sieci uniemożliwia bądź czyni nieekonomiczny podłączenie przedmiotowej 
nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Na podstawie :
· art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r

poz.1232 z późn. zm.) 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:
a)  osób fizycznych,
b)  wspólnot mieszkaniowych,
c)  osób prawnych,
d)  przedsiębiorców;
2)  jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
· Art.403 ust.5 zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, 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 albo rada powiatu w drodze uchwały.

· Art. 403 ust6. udzielenie dotacji celowej, o której mowa w 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.

Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę Nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
29 maja 2012r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z § 2. 1. w/w uchwały 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.
Mając na uwadze uchwałę nr LIV/631/14 Sejmiku Województwa lubuskiego z dnia 20 października
2014r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drezdenko, której obszar obejmuje miasto Drezdenko
oraz wsie Osów i Trzebicz proponuję wprowadzenie zmian do obowiązującej uchwały o brzmieniu:
2.O dotację celową nie mogą ubiegać się podmioty wymienione w §2 ust.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 : miasto Drezdenko, w obszarze gminy wsie:
Osów i Trzebicz z wyłączeniem przypadków gdzie planowany przebieg sieci uniemożliwia bądź
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czyni nieekonomiczny podłączenie przedmiotowej nieruchomości.
Zmiana uchwały umożliwi podmiotom o których mowa powyżej, ubieganie się o udzielenie dotacji
celowej na budowę przydomowych oczyszczalni (poza wyznaczoną aglomeracją) oraz w
przypadkach na obszarze aglomeracji gdzie planowany przebieg sieci uniemożliwia bądź czyni
nieekonomiczny podłączenie przedmiotowej nieruchomości.
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 zasadne.
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