UCHWAŁA NR XXIII/214/12
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r., ze zmianami) Rada
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Trzebnica na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2.
Dotacje celowe, o których mowa w § 1, będą udzielane na dofinansowanie inwestycji
na nieruchomościach, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone
do sieci kanalizacyjnej
§ 3.
1. Dotacja celowa może być udzielona:
a) osobom fizycznym i prawnym, pod warunkiem że nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia
zysku,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi osobami prawnymi.
2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
3. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego (szamba) lub wylotu
ścieków do sieci kanalizacji deszczowej, do wód lub gruntu.
4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym wymagana
jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwała
wspólnoty mieszkaniowej, na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz
zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.

§ 4.
1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje celowe dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków będzie każdorazowo określona w uchwale budżetowej na dany rok.
2. Informację o kwocie środków przeznaczonych na przedmiotowe dotacje celowe Burmistrz Gminy
Trzebnica poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
3. Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na dotacje,
przewidzianych w uchwale budżetowej.

4. O dofinansowanie należy ubiegać się nie później niż do dnia 31 października danego roku.
Nierozpatrzone w danym roku budżetowym oraz złożone po wyżej wymienionym terminie wnioski
zostaną rozpatrzone w roku następnym, według kolejności ich składania.
5. Dokumenty wyszczególnione w § 7 ust. 10, uprawniające do otrzymania dotacji celowej, należy
przedłożyć nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
§ 5.
1. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadania może wynosić 70% nakładów inwestycyjnych
(zakup, montaż), wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, lecz nie więcej niż:
a) 2 000 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek jednorodzinny,
b) 4 000 zł. dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek wielorodzinny.
2. Do kosztów realizacji zadania podlegającego dofinansowaniu nie zalicza się:
a) kosztów wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych,
przewidzianych przepisami prawa,
b) kosztów zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) kosztów robocizny, wykonanej przez wnioskodawcę we własnym zakresie.
§ 6.
1. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, ze zmianami).
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do:
a) wykonania oczyszczalni ścieków w określonym umową terminie,
b) eksploatacji zgodnej z instrukcją działania oczyszczalni, w sposób zapewniający osiągnięcie redukcji
zanieczyszczeń,
c) przeznaczenia instalacji wyłącznie do oczyszczania ścieków komunalnych, pochodzących z budynku
mieszkalnego,
d) eksploatowania oczyszczalni w sposób nie powodujący uciążliwości ani szkód na nieruchomościach
sąsiednich.
§ 7.
Ustala się następującą procedurę przyznawania dotacji:
1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać po uchwaleniu przez Radę Miejską w Trzebnicy
budżetu na rok, w którym dotacja ma zostać udzielona.
2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć przed przystąpieniem
do budowy oczyszczalni, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dostępnym
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, na stronie internetowej
BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, a także na stronie www.eko.trzebnica.pl.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopie (oryginał do wglądu):
a) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz pisemnego potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu przez ten organ
b) pozwolenia na budowę – w przypadku nowo budowanych budynków oraz oczyszczalni ścieków
o wydajności powyżej 7,5 m3/d.
c) dokumentu świadczącego o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie
inwestycja.
2) opis lub projekt techniczny oczyszczalni ścieków

3) zgodę wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty
mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgodę
na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego - w przypadku nieruchomości, do której tytuł
prawny posiada kilka osób.
4. Zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych
przed złożeniem wniosku.
5. Weryfikację wniosków pod względem merytorycznym prowadzi Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
6. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego podania,
pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostaje umowa o udzielenie dotacji.
7. O kolejności udzielania dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.
8. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca dostarcza do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy dokumenty
stwierdzające jej wykonanie.
9. W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina Trzebnica wypłaci wnioskodawcy
przyznane dofinansowanie w terminie przewidzianym zawartą umową.
10. Wypłata dotacji nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę:
1) kopii faktur/rachunków wraz z oryginałami do wglądu, potwierdzających poniesienie nakładów,
2) certyfikatu lub aprobaty technicznej Instytutu Ochrony Środowiska, potwierdzających zgodność
zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami,
3) oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego (szamba) - jeżeli występuje.
11. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 10 wnioskodawca
traci prawo do dotacji.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

