Uchwa a Nr 181/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie okre"lenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud'etu Gminy Opatówek
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni "cieków
na terenie gminy Opatówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
Ochrony )rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast/puje:
§1
1. Uchwala si/ Regulamin okre1laj cy zasady udzielania dotacji celowej z bud3etu Gminy
Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 1cieków na terenie
Gminy Opatówek, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb
postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi za6 cznik do niniejszej uchwa6y.
§2
Wykonanie uchwa6y powierza si/ Wójtowi Gminy Opatówek.
§3
Uchwa6a wchodzi w 3ycie po up6ywie 14 dni od dnia og6oszenia w Dzienniku Urz/dowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwa a Nr 181/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie okre"lenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud'etu Gminy Opatówek
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni "cieków
na terenie gminy Opatówek

Przed6o3ony projekt uchwa6y umo3liwia przyznanie dotacji na dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni 1cieków w miejscowo1ciach, które nie s obj/te planem budowy
sieci kanalizacyjnej, a tak3e do budynków, gdzie brak jest mo3liwo1ci technicznego pod6 czenia
do istniej cej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub pod6 czenie do
istniej cej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione. Powy3sze dzia6anie powinno znacz co
wp6yn 8 na popraw/ 1rodowiska naturalnego.

Za6 cznik
do Uchwa6y Nr.181/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016r.

Regulamin okre"laj+cy zasady udzielania dotacji z bud'etu Gminy Opatówek
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni "cieków
na terenie Gminy Opatówek
Rozdzia 1
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§1
1. Regulamin okre1la zasady i tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji z bud3etu
gminy na wspierania przedsi/wzi/8 na terenie Gminy Opatówek zmierzaj cych do poprawy
stanu 1rodowiska naturalnego poprzez budow/ przydomowych oczyszczalni 1cieków, które
zapewniaj oczyszczanie 1cieków w stopniu umo3liwiaj cym odprowadzenie ich do gleby
lub do wody, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
2. Rada Gminy dokona6a wyboru przedsi/wzi/cia proekologicznego, o którym mowa w ust. 1
ze wzgl/du na:
1) zach/cenie mieszka;ców gminy do podejmowania inwestycji w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni 1cieków
2) polepszenia, na obszarach gdzie brak jest i nie planuje si/ budowy zbiorczej kanalizacji
sanitarnej, stanu 1rodowiska poprzez ochron/ wód powierzchniowych oraz podziemnych.
§2
1. O udzielenie dotacji celowej z bud3etu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni 1cieków ubiega8 si/ mog podmioty okre1lone w art. 403 ust.4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 1rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.), zwanymi
w dalszej cz/1ci Regulaminu Dotowanymi, w szczególno1ci:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne,
4) przedsi/biorcy,
2. Dofinansowanie mo3e zosta8 udzielone Dotowanym wytwarzaj cym 1cieki bytowo gospodarcze, b/d cym w6a1cicielami, wspó6w6a1cicielami, u3ytkownikami wieczystymi
nieruchomo1ci, jak równie3 najemcom albo posiadaczom legitymuj cym si/ innym tytu6em
prawnym do nieruchomo1ci, za zgod w6a1ciciela lub u3ytkownika wieczystego.
§3
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 1cieków obejmuje cz/1ciowy zwrot
wydatków poniesionych na zakup lub zakup i monta3 przydomowych oczyszczalni 1cieków
spe6niaj cych deklaracj/ zgodno1ci wyrobu oraz deklaracj/ w6a1ciwo1ci u3ytkowych
przydomowej oczyszczalni 1cieków zgodnie z norm PN-EN 12566-3+A2:2013-10.
§4
Dotacje celowe mog by8 udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
1cieków na obszarze gminy Opatówek po spe6nieniu jednego z poni3szych warunków:
1. brak istniej cej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na
którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni 1cieków,
2. brak mo3liwo1ci technicznego pod6 czenia do istniej cej, projektowanej lub planowanej
sieci kanalizacji sanitarnej,
3. ekonomicznie nieuzasadnione pod6 czenie do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej,

4. budowa przydomowych oczyszczalni 1cieków na obszarze o rozproszonej zabudowie,
Brak mo3liwo1ci technicznego pod6 czenia do istniej cej, projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wymaga pisemnego potwierdzenia zarz dcy sieci kanalizacyjnej.
§5
Dofinansowaniu nie podlegaj :
1. koszty przygotowania dokumentacji, uzyskania wymaganych decyzji i pozwole;
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2. koszty robocizny wykonanej we w6asnym zakresie przez wnioskodawc/
3. koszty transportu,
4. koszty eksploatacji i konserwacji,
5. koszty zakupu pojedynczych elementów do przydomowej oczyszczalni 1cieków,
6. koszty przydomowych oczyszczalni 1cieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie istnieje
techniczna mo3liwo18 przy6 czenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
§6
1. Dotacja na budow/ przydomowej oczyszczalni 1cieków na tej samej nieruchomo1ci
przys6uguje tylko jeden raz.
2. Budowa przydomowej oczyszczalni 1cieków nie mo3e by8 dofinansowana jednocze1nie
z dwóch lub wi/cej @róde6.
3. W przypadku zamiaru wspólnego pod6 czenia dwóch lub wi/cej budynków do jednej
przydomowej oczyszczalni 1cieków, o dofinansowanie mo3e ubiega8 si/ tylko jeden
wnioskodawca.
§7
Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni 1cieków musi spe6nia8
wymagania okre1lone w przepisach prawa budowlanego, reguluj cych budow/ przydomowych
oczyszczalni 1cieków, a tak3e w przepisach ochrony 1rodowiska okre1laj cych warunków, jakie
nale3y spe6nia8 przy wprowadzaniu 1cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla 1rodowiska wodnego (Dz.U. 2014r. poz. 1800 z pó@n. zm.).
§8
1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpocz/ciem
budowy oczyszczalni i stanowi refundacj/ kosztów kwalifikowanych poniesionych
w zwi zku z budow .
2. Dotowany mo3e uzyska8 dofinansowanie wynosz ce do 50% poniesionych kosztów
kwalifikowanych budowy oczyszczalni, nie wi/cej jednak ni3 2 500,00 z6 (dwa tysi ce
pi/8set z6otych).
3. C czn kwot/ dotacji w danym roku bud3etowym okre1la ka3dorazowo uchwa6a bud3etowa.
Rozdzia 2
Tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji
§9
1. Dotowany, ubiegaj cy si/ o uzyskanie dofinansowania na budow/ przydomowej
oczyszczalni 1cieków sk6ada wniosek do Wójta Gminy Opatówek przed przyst pieniem do
realizacji przedsi/wzi/cia.
2. Wnioski i uzyskanie dofinansowania sk6ada si/ w terminie od 1 sierpnia do 30 wrze1nia
w pierwszym roku obowi zywania uchwa6y, w latach nast/pnych wnioski sk6ada si/ od 15
stycznia do 15 marca roku, w którym ma by8 udzielona dotacja.
3. Wniosek o dofinansowanie powinien zawiera8:
1) dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej - imi/, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, a w przypadku pozosta6ych podmiotów - nazw/, NIP i adres
siedziby,
2) oznaczenie nieruchomo1ci, na której realizowane b/dzie przedsi/wzi/cie polegaj ce na
budowie przydomowej oczyszczalni 1cieków,

3) tytu6 prawny do dysponowania nieruchomo1ci ,
4) informacj/ o rodzaju budowanej oczyszczalni 1cieków,
5) szacunkowy koszt przedsi/wzi/cia,
6) planowana dat/ rozpocz/cia i zako;czenia inwestycji.
4. Do wniosku nale3y do6 czy8:
1) map/ informacyjn z naniesion lokalizacj obiektu,
2) pozwolenie na budow/ w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni 1cieków
o wydajno1ci powy3ej 7,5 m3/d lub kopii zg6oszenia potwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Kaliszu o zamiarze przyst pienia do wykonania robót budowlanych
w przypadku oczyszczalni o wydajno1ci do 7,5 m3/d,
3) pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni o przepustowo1ci powy3ej 5,0 m3/d lub
zg6oszenie instalacji niewymagaj cej uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
w przypadku budowy oczyszczalni o wydajno1ci do 5,0 m3/d,
4) opini/ zarz dcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana,
5) tytu6 prawny do nieruchomo1ci.
5. Wnioski o uzyskanie dofinansowania podlega8 b/d weryfikacji przez Wydzia6 Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami i Ochrony )rodowiska w zakresie spe6nienia wymaga; okre1lonych
w Regulaminie w terminie 30 dni od daty z6o3enia wniosku.
6. Na etapie rozpatrywania wniosku upowa3niony przez Wójta pracownik skontroluje teren, na
którym ma by8 realizowana dofinansowywana inwestycja.
7. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych za6 czników, Urz d
Gminy wezwie wnioskodawc/ do usuni/cia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, 3e nie
usuni/cie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
8. W przypadku gdy wniosek nie spe6nia kryteriów do przyznania dotacji, Wójt zawiadamia
Dotowanego o odmowie przyznania dotacji.
9. Kompletne wnioski b/d rozpatrywane wed6ug kolejno1ci wp6ywu do Urz/du Gminy
w Opatówku i realizowane do czasu wyczerpania 1rodków, o którym mowa w § 8.
W przypadku wi/kszej liczby wniosków zostan one zweryfikowane pod wzgl/dem
formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku bud3etowym.
10. Dotowany mo3e ubiega8 si/ o otrzymanie dofinansowania ze 1rodków bud3etu gminy na
budow/ przydomowej oczyszczalni 1cieków tylko jeden raz.
11. Dotowany mo3e otrzyma8 dofinansowanie pod warunkiem nie zalegania z op6acaniem op6at
i podatków lokalnych do Urz/du Gminy w Opatówku.
12. Dotowany ubiegaj cy si/ o dofinansowanie, któremu odmówiono udzielenia dotacji po
weryfikacji wniosku pod wzgl/dem formalnym, merytorycznym nie przys6uguje z tego
tytu6u roszczenie.
13. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie wniosku mo3e by8 uzale3nione od z6o3enia
przez Dotowanego w okre1lonym przez Wójta terminie, dodatkowych informacji lub
dokumentów.
14. Dofinansowanie w cz/1ci zwrotu wydatków poniesionych na budow/ przydomowych
oczyszczalni 1cieków stanowi pomoc de minimis, w przypadku podmiotów prowadz cych
dzia6alno18 gospodarcz , a udzielenie takiej pomocy nast/puje zgodnie z przepisami:
rozporz dzenia Komisji (WE) 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 352/1) oraz Rozporz dzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 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 352/9).
15. Podmiot ubiegaj cy si/ o pomoc de minimis sk6ada wraz z wnioskiem dokumenty lub
informacje, o których mowa w rozporz dzeniu w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegaj cy si/ o pomoc de minimis wydanym na podstawie
art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotycz cych
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z pó@n. zm.).

Rozdzia 3
Sposób rozliczenia dotacji
§ 10
1. Po weryfikacji z6o3onego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, zostanie
zawarta umowa z Dotowanym o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni 1cieków, w której okre1lone zostan szczegó6owe obowi zki
w zakresie udzielonej dotacji.
2. Podpisuj c umow/ o udzielenie dotacji Dotowany zobowi zuje si/ do realizacji zadania
w terminie, zakresie i na zasadach w niej okre1lonych.
§ 11
1. Po zako;czeniu budowy oczyszczalni i z6o3eniu o1wiadczenia o wykonaniu przydomowej
oczyszczalni 1cieków i przyst pieniu do jej eksploatacji, Dotowany sk6ada do Urz/du
Gminy w Opatówku orygina6y faktur lub rachunków, potwierdzaj ce poniesione wydatki
kwalifikowane.
2. Prawid6owo18 realizacji zadania i wydatkowania dotacji potwierdzona zostanie przez
upowa3nionego przez Wójta pracownika przeprowadzaj cego kontrol/ w terenie,
sporz dzaj c na t/ okoliczno18 protokó6.
3. Dotacje wyp6acane s przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówk w punkcie
kasowym w Urz/dzie Gminy w Opatówku po zako;czeniu realizacji przedsi/wzi/cia,
przeprowadzeniu przez Komisj/ pozytywnej wizji w terenie, w terminie 30 dni od daty
sporz dzonego protoko6u odbioru.
4. Kwot/ dofinansowania, o której mowa w § 8 ust. 2 wylicza si/ przyjmuj c warto18 brutto
udokumentowanych poniesionych kosztów.
§ 12
Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami okre1lonymi przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), w przypadku
braku eksploatacji oczyszczalni 1cieków lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami
okre1lonymi w wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawc/) urz dze;.
Rozdzia 4
Postanowienia ko4cowe
1.
2.
3.
4.

§ 13
Wzory dokumentów dla niniejszych zasad okre1la Wójt Gminy odr/bnym zarz dzeniem.
Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pe6ni
Wójt Gminy Opatówek.
Wnioski i za6 czniki sk6ada si/ w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii
dokumentów wymagane jest przed6o3enie do wgl du orygina6u dokumentów dla
stwierdzenia zgodno1ci kserokopii z orygina6em.
W sprawach nie obj/tych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo Budowlane, Prawo Wodne, Prawo Ochrony )rodowiska, Kodeks Cywilny, Kodeks
Postepowania Administracyjnego.

