
UCHWAŁA NR XII/89/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

W budżecie gminy Wielichowo corocznie przeznaczane będą środki finansowe na udzielanie dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla: 

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych, 

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców. 

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 

§ 2. 

Zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków określa 

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wysokość kwot przeznaczonych na pomoc finansową w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 
w kolejnych latach określana będzie w corocznych uchwałach budżetowych. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 5. 

Uchyla się Uchwałę Nr X/66/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 w sprawie udzielania 
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Załącznik 

do Uchwały Nr XII/89/2012 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 21 marca 2012r. 

 

REGULAMIN 

udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

I. Warunki ogólne 

§1 

Dotacja może zostać udzielona na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do nieruchomości 

zabudowanej na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie: 

a) nie przewiduje się, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, 

b) włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe z powodów 

technicznych 

 

§2  

O dotację ubiegać się mogą: podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby 

fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych 

będących gminnymi osobami prawnymi, które są właścicielami nieruchomości, zlokalizowanych na terenie 

gminy Wielichowo. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także użytkowników wieczystych. 

 

§3 

Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków 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. z 2006 roku nr 137 poz. 984 ze zm.). 

 

§4 

Dotacja przysługuje jednorazowo dla przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek 

i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków, 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

 

§5 

Dotacją objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków, pochodzących z gospodarstw 

domowych czyli bytowo-gospodarczych, w ramach zwykłego korzystania z wód, których przepustowość nie 

przekracza 5 m
3
/ dobę. 

 

§6 

Dotacja może wynosić do 1.000,00zł wartości brutto wydatków poniesionych na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

§7 

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 

na budowę przydomowej oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu 

wskazanemu współwłaścicielowi ponoszącemu koszty budowy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu. 

 

§8 
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Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w 

danym roku budżetowym. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§9 

Wnioski, na które nie przyznano dotacji z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w danym roku, 

można ponownie złożyć w przyszłym roku. 

 

§10 

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego 

regulaminu. 

 

 

II. Procedura przyznawania dotacji. 

§11 

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać po uchwaleniu przez Radę Miejską Wielichowa budżetu na 

rok, w którym dotacja ma zostać udzielona na odpowiednim formularzu do dnia 30 września danego roku. 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny jeżeli został 

właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty (określone w niniejszych 

zasadach) pozwalające na jego rozpatrzenie 

 

§12 

Do wniosku wnioskodawca załącza: 

a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, 

b) oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w §7 niniejszego Regulaminu, 

c) kserokopię zgłoszenia budowy oczyszczalni Staroście Grodziskiemu zamiaru prowadzenia robót 

budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

d) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych urządzeń 

oczyszczalni ścieków, 

e) opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, 

f) aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków lub jej poszczególnych urządzeń, 

g) kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni, 

 

§13 

Pisemny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i 

Gminy Wielichowo. 

 

§14 

O kolejności udzielenia pomocy finansowej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków. 

 

§15 

Weryfikację wniosków pod względem merytorycznym dokonuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy 

Wielichowo. 

 

§16 

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, pomiędzy 

wnioskodawcą a gminą zawarta zostanie umowa o udzieleniu dotacji. 

 

§17 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca w ciągu 14 dni zgłosi wykonanie budowy oczyszczalni 

do Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo, 
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§18 

Po zgłoszeniu przez wnioskodawcę zakończenia budowy Komisja dokona odbioru, potwierdzającego 

wykonanie oczyszczalni ścieków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3. 

 

§19 

W przypadku spełnienia warunków umowy, gmina wypłaci wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie 

ustalonym w umowie. 

 

§20 

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - oświadczenie współwłaścicieli. 

2) Załącznik nr 2 - druk wniosku o dofinansowanie. 

3) Załącznik nr 3 - druk rozliczenia. 

 

 

III. Zasady zwrotu dofinansowania. 

§21 

W ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania przez przedstawicieli 

Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę została 

przyznana dotacja. 

 

§22 

Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z 

warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń. 

 

§23 

Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki w 

wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia wypłaty dofinansowania. 

 

§24 

Postępowanie w przypadku zwrotu dotacji będzie prowadzone przez pracowników Urzędu upoważnionych 

przez Burmistrza. 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 
 

 

Wielichowo, ........................................... 20.... r. 
 
……………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

miejscowość, ulica, numer 

 

……………………………………………… 

kod i miejscowość 

 

……………………………………………… 

telefon kontaktowy 

 

……………………………………………… 

nr dowodu osobistego 

 

……………………………………………… 

wydanego przez 

 

……………………………………………… 

nr PESEL 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

 

Jako właściciel/współwłaściciel/* działki nr  ...................................................................  zlokalizowanej 

w gminie Wielichowo przy ul ................................................... w miejscowości ................................................  

Wyrażam zgodę Panu/Pani  ............................................................  na posadowienie, zainstalowanie i 

użytkowanie na przedmiotowej działce przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na budowę w/w oczyszczalni 

Panu/Pani ..................................................................................  

 

 

 

…………………………….. 
czytelny podpis 
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Załącznik Nr 2  

do Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 
 

 

Wielichowo, ........................................... 20.... r. 
 
……………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

miejscowość, ulica, numer 

 

……………………………………………… 

kod i miejscowość 

 

……………………………………………… 

telefon kontaktowy 

 

……………………………………………… 

nr dowodu osobistego 

 

……………………………………………… 

wydanego przez 

 

……………………………………………… 

nr PESEL 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Wielichowo 

ul. Rynek 10 

64 – 050 Wielichowo 
 

 

 

W N I O S E K  

Dotyczy dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

 

Na podstawie „Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy 

Wielichowo na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie miasta i gminy Wielichowo" przyjętego uchwałą nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 

marca 2012 roku proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na posesji stanowiącej 

moją własność: 

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

adres nieruchomości na której eksploatowana jest oczyszczalnia 

 

 

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/am się i akceptuje treść w/w zasad. 

2) Dokonałem/am wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń. 

3) Oczyszczalnia została wybudowana i będzie eksploatowana przez okres min. 5 lat, zgodnie z wytycznymi 

eksploatacji opracowanymi przez producenta (dostawcę urządzeń). 

4) Do tej pory nie korzystałem/am z dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 
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5) Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku, gdy będą zachodzić okoliczności 

wymienione w §22 Regulaminu będącego załącznikiem do Uchwały Nr XII/89/2012 Rady Miejskiej 

Wielichowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Wielichowo. 

6) Wyrażam zgodę na kontrolę zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków. 

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego 

wniosku. 

 

Do wniosku dołączam: 

a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, 

b) oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w §7 niniejszego Regulaminu, 

c) kserokopię zgłoszenia budowy oczyszczalni Staroście Grodziskiemu zamiaru prowadzenia robót 

budowlanych budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

d) kserokopię faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określającą wartość zakupionych urządzeń 

oczyszczalni ścieków, 

e) opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, 

f) aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków lub jej poszczególnych urządzeń, 

g) kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni, 

 
 

 

 

 

 

………………………………. 
podpis wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 3  

do Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 
 

 

Wielichowo, ........................................... 20.... r. 
 
……………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

miejscowość, ulica, numer 

 

……………………………………………… 

kod i miejscowość 

 

……………………………………………… 

telefon kontaktowy 

 

……………………………………………… 

nr dowodu osobistego 

 

……………………………………………… 

wydanego przez 

 

……………………………………………… 

nr PESEL 

 

 

R O Z L I C Z E N I E  D O T A C J I  C E L O W E J  
 

Dotyczy umowy nr  ...........................................................  

Zawartej w dniu  ................................................................  

Kwotę ......................................... wydatkowano z dotacji Gminy Wielichowo na: 

- ............................................................................................................ faktura nr .....................................  

- ............................................................................................................ faktura nr .....................................  

- ............................................................................................................ faktura nr .....................................  

 

Przydomowa oczyszczalnia posiada atesty: 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

Odbioru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonano w dniu ...............................................  

przez  .........................................................................................................................................................  
 

W dniu .................................  zgłoszono eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

 

……………………………… 
czytelny podpis 
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Uzasadnienie

Planuje się przeznaczać środki finansowe na udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Dotacja udzielana będzie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do nieruchomości zabudowanych na 
obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
bądź podłączenie do istniejącego systemu jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej bądź budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zm.) 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Wielichowo proponuje się udzielanie dotacji 
przeznaczonej na budowę przydomowych oczyszczalni. 

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki z budżetu gminy można przeznaczyć 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Pomocą finansową zostaną objęte: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności : 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. 

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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