UCHWAŁA NR XX/139/2017
RADY GMINY KROTOSZYCE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy
Krotoszyce, udziela się dotacji celowych właścicielom nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Krotoszyce
zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym.
2. Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla
zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest
technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.
§ 2. Dofinansowane zostaną jedynie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowogospodarcze lub przydomowych oczyszczalni ścieków, które spełniają wymagania EN 12566-3 potwierdzające
dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w budownictwie oraz których przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na
dobę.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona jeżeli:
1. budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się , zgodnie z aktualnymi dokumentami
planistycznymi lub programowymi Gminy Krotoszyce, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
2. podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub
ekonomicznie nieuzasadnione;
3. są zapewnione środki na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
2. Do korzystania z dofinansowania nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne
położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem ust.1. pkt. 2.
3. Preferowane będzie dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczani ścieków. W przypadku gdy
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie niemożliwa, dopuszcza się dofinansowanie budowy
szczelnego zbiornika bezodpływowego.
4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega wykonanie
jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku.
§ 4. Dofinansowaniem objęte będą tylko instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru,
w przypadku, gdy zostaną rozliczone do 10 grudnia danego roku budżetowego.
§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mogą być udzielane do 31 grudnia
2020 roku i stanowią pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.z
2016r.poz.1808 ze zm.), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 2013.352.1),
2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L,2013.352.9),
3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz.U. UE L. 2014.190.45).
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§ 6. Wysokość dofinansowania wynosi:
1. dla przydomowych oczyszczani ścieków z budynków jednorodzinnych 80% udokumentowanych kosztów
jednak w wysokości nie więcej niż 10 000 złotych,
2. dla przydomowych oczyszczalni ścieków z budynków wielorodzinnych 80% udokumentowanych kosztów
jednak w wysokości nie więcej niż 20 000 złotych.
3. dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze 60% udokumentowanych
kosztów jednak nie więcej niż 8 000 złotych.
§ 7. W uchwale budżetowej na dany rok określa się wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie
zadania określonego w § 2
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, wypełnione według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały, należy składać do 20 maja danego roku, począwszy od dnia ogłoszenia naboru, z tym że w roku podjęcia
uchwały mogą być składane wnioski do 12 czerwca 2017 r.
2. Do wniosku należy załączyć:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
2) pisemną zgodę właścicieli/ współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie urządzeń na
określonej działce ,także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/
współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwa,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krotoszyce,
4) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w którym ubiega
się
o pomoc
oraz
dwóch
poprzednich
latach
podatkowych.
§ 9. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest rozpoczęcie realizacji inwestycji przed upływem trzech
miesięcy od daty podpisania umowy.
§ 10. 1. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:
1. zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami,
2. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały..
2. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
1) imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz
z potwierdzeniem zapłaty;
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji,
3) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
a) zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ,
b) protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
c) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy
technicznej,
d) deklarację właściwości użytkowych zgodną z aktualną normą PN-EN 12566-3,
4) w przypadku budowy zbiornika bezodpływowego:
a) protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej,
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b) protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika,
c) pisemne oświadczenie inwestora o nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu w ustawowym terminie,
co do zgłoszenia zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, o nie wniesieniu
sprzeciwu, co do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane,
d) inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym atesty
higieniczne.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Dolnośląskiego.

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Cedzidło
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/139/ 2017
Rady Gminy Krotoszyce z dnia 20 kwietnia 2017 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej

na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno

-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych
zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze, na terenie Gminy
Krotoszyce

1. Nazwisko i imię/nazwa:……………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania/siedziba........................................................................................
3. Nr telefonu........................
4. Nr i seria dowodu osobistego( DOT.OS.FIZYCZNYCH)..............................................................
5.Nr PESEL/NIP.................................................................................................................
6. Nr konta, na które ma być przekazana dotacja:
...........................................................................................................................................
7. Nr działki, na której będzie budowana oczyszczalnia /szczelny zbiornik bezodpływowy
.............................................................................................................................................
8. Planowany termin zakończenia budowy oczyszczalni /szczelnego zbiornika
bezodpływowego:……………………………………………………………………………….
9.

Ilość

osób

jaką

ma

obsługiwać

przydomowa

oczyszczalnia

ścieków:.............................................................................................................................
Oświadczam, że:
1.Zapoznałem/łam się z treścią uchwał Rady Gminy Krotoszyce
:1)Nr …………………………. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji na
terenie Gminy Krotoszyce, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu Gminy
Krotoszyce; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników
2.Nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika
bezodpływowego.
3.Prowadzę/Nie prowadzę działalności gospodarczej w budynku, do którego będzie podłączona oczyszczalnia.
4.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.
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5.Będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta i zawrę umowę z
uprawnionym na wywóz osadu przedsiębiorcą oraz zlikwiduję istniejący zbiornik bezodpływowy na

nieczystości

płynne.

…………………………………..........................................................
Data, imię i nazwisko Wnioskodawcy

Załączniki:
1.Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów
lub odpis z księgi wieczystej.
2.W przypadku budowy wspólnej

– pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na

posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie urządzeń na określonej działce, a także na
rozliczenie

dofinansowania

przez

jednego,

wskazanego

imiennie

właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo.
3.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach
realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krotoszyce.

4.Wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, a także
wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie jakie otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych.

-W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest dodatkowo:
1)spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w rozp o rządzeniu Komisji
(UE) nr 1407/2013 zadnia 18grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.), a także w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).
2)przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 lub art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) lub w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis(Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w
sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2017
Rady Gminy Krotoszyce z dnia 20 kwietnia 2017r.

Dane Wnioskodawcy

……………………….............
( imię nazwisko/nazwa)

……………………….............
( adres)

WNIOSEK
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego
Proszę o udzielenie i wypłacenie dotacji na dofinansowanie wybudowanej przydomowej
oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego na mojej działce
nr...........w miejscowości................................. ..........................
w kwocie ………………...........zł
(słownie:........................................................................................................................ )
na konto nr.....................................................................................................................
Oświadczam, że:
1.budowa przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego
został/a zakończona/ny.
2.złożone załączniki oraz dane w nich zawarte są prawdziwe.

…………………………………
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Załączniki:
1.Imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem
zapłaty.
2.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji.
3.Dla przydomowych oczyszczalni ścieków:
1)zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ w przypadku kiedy nie korzystano z zaliczki,
2)protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
3)oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania
i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że
przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy
technicznej,
4)deklarację właściwości użytkowych zgodną z aktualną normą PN -EN 12566 - 3.
4.Dla szczelnego zbiornika bezodpływowego:
1)protokół odbioru końcowego zadania, podpisany przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem osoby, posiadającej uprawnienia
do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjno -inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnej, że
przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy
technicznej,
2)protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika,
3)pisemne oświadczenia inwestora o nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu w ustawowym terminie, co do zgłoszenia
zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, o nie wniesieniu sprzeciwu, co
do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych,
jeżeli jest wymagane,
4)inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodne z obwiązującymi przepisami i normami, w tym atesty higieniczne.
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XX /139 /2017 Rady Gminy Krotoszyce
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów i zadań własnych gmin należy
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych m. in. z ochroną
wód i ochroną powietrza. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyżej wymienionym
zakresie 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 dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Na podstawie art. 403 ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, odpowiednio rada gminy lub rada powiatu
określa w formie uchwały zasady udzielenia dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Przedłożony projekt uchwały umożliwia przyznanie dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach, które nie są objęte planem budowy sieci kanalizacyjnej, a także do budynków,
gdzie brak jest możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej lub podłączenie do istniejącej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powyższe działanie
powinno znacząco wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego.
Przedłożony projekt uchwały został uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie z niewielkimi uwagami,które uwzględniono w uchwale.
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