UCHWAŁA NR XLIV/375/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świeszyno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku
z art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. W celu poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych
nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód Gmina
Świeszyno może udzielać osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych
z budżetu Gminy Świeszyno na dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków zapewniających oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich
do gleby lub do wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dotacji udziela się w następujących wysokościach:
1) 3.500 zł w przypadku inwestycji związanych z budynkami jednorodzinnymi,
2) 4.500 zł w przypadku inwestycji związanych z budynkami dwulokalowymi lub dwóch
budynków,
3) do 80 % kosztów realizacji inwestycji związanych z budynkami wielorodzinnymi lub dla
grupy trzech budynków, jednak nie więcej niż 30.000 zł.
§ 2. Dotacji, określonych w § 1 udziela się wnioskodawcom zamierzającym wbudować na
potrzeby budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych przydomową oczyszczalnię ścieków dla
nieruchomości położonej w miejscowościach na terenie gminy Świeszyno, gdzie brak jest
warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej.
§ 3. Zainteresowany składa imienny wniosek do Wójta Gminy Świeszyno zgodnie ze
wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały wraz z:
1) zaświadczeniem Starosty Koszalińskiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przez
wnioskodawcę zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na
budowę;
2) mapą sytuacyjną z wrysowanym projektem zagospodarowania terenu;
3) opisem przedsięwzięcia z harmonogramem prac nie przekraczającym danego roku
kalendarzowego;
4) oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy
Świeszyno na cele budowlane,
5) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę - oświadczeniem,
iż inwestycja nie dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 4. 1. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje
Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku, uwzględnia się następujące kryteria:
1) znaczenie inwestycji dla ochrony środowiska,
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2) możliwości finansowe budżetu Gminy,
3) koszty realizacji inwestycji,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
5) spodziewane efekty realizacji inwestycji.
3. W przypadku niedopełnienia warunków formalnych, Komisja pozostawia wniosek bez
rozpatrzenia.
4. Wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są przez Wójta Gminy Świeszyno, wg
kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków w budżecie gminy przewidzianych na dany
cel w roku kalendarzowym.
§ 5. 1. O przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy wnioskodawca powiadamiany jest
pisemnie.
2. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą,
zapewnia się pełną jawność postępowania, w szczególności przez:
1) publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków,
2) zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do opinii i ocen wydanych w sprawie
wniosków,
3) podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia w sprawie wniosków.
§ 6. Umowa o udzielenie dotacji w szczególności zawiera:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
3) termin i miejsce realizacji inwestycji,
4) wysokość dotacji na realizację zadania, warunki i termin jej przekazania,
5) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzonej przez osobę
upoważnioną przez Wójta,
6) warunki wypowiedzenia umowy,
7) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na
inne cele, niż określone w umowie,
8) ustalenie zasad i terminów rozliczeń,
9) ustalenie zasad sprawozdawczości dot. realizacji umowy,
10) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 7. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony nie dłużej niż na okres do końca roku
kalendarzowego.
2. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy.
§ 8. 1. Dotację przekazuje się przelewem na konto wnioskodawcy.
2. Dotację wypłaca się na wniosek inwestora po stwierdzeniu wykonania inwestycji w sposób
zgodny z prawem, chyba że Wójt uzna, iż szczgólnie istotne okoliczności przemawiają za
wcześniejszą wypłatą dotacji.
§ 9. 1. Do wniosku o rozliczenie dotacji inwestor zobowiązany jest dołączyć:
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1) oryginały faktur za zakup urządzeń wraz z dowodami zapłaty;
2) atesty na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu);
3) zgłoszenie
wykonania
przydomowej
ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.

oczyszczalni

ścieków,

zgodnie

2. Na odwrocie dokumentów finansowych Gmina umieszcza adnotację "Sfinansowano w …..
% ze środków budżetu Gminy Świeszyno”.
3. Kopie dowodów dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanej
inwestycji pozostają w aktach Gminy.
§ 10. 1. Wójt dokonuje kontroli prawidłowości realizacji inwestycji.
2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji, do inwestora kieruje
się stosowne wnioski i zalecenia wyznaczające termin do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
5. W przypadku, gdy inwestor nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości Wójt odmawia
wypłaty dotacji lub wzywa do jej zwrotu i rozwiązuje jednostronnie umowę dotacji ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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Za cznik Nr 1
do uchwa y Nr XLIV/375 /14 z dnia 25.09.2014 r.
Data wp ywu

Wójt Gminy wieszyno
wieszyno 71
76-024 wieszyno

Numer spraw

tel. 94 316 01 23, fax 316 14 91

wieszyno, dnia .................................
Wnioskodawca
(nazwisko i imi lub nazwa firmy)

Adres
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowo )

Pe nomocnik
(Nr dzia ki i obr b geodezyjny)

Telefon

WNIOSEK
Prosz

o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni

cieków na mojej

dzia ce Nr.....................w miejscowo ci...........................................w wysoko ci........................

Nie mam mo liwo ci:
a) pod czenia si do istniej cej sieci kanalizacyjnej;
b) budowa sieci kanalizacyjnej jest niemo liwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. *

................................................................
(podpis wnioskodawcy)
*

- nale y podkre li w

ciwe

Za czniki:
1. Za wiadczenie Starosty Koszali skiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zg oszenia przez
wnioskodawc zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni cieków lub pozwolenia na
budow .
2. Mapa sytuacyjna z wrysowanym projektem zagospodarowania terenu.
3. Opis przedsi wzi cia z harmonogramem prac nieprzekraczaj cym danego roku
kalendarzowego;
4.
wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo ci po on na terenie Gminy
wieszyno na cele budowlane.
5. W przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez wnioskodawc wiadczeniem, i inwestycja nie dotyczy prowadzonej dzia alno ci gospodarczej.

.................................................................
(data i podpis)
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Za cznik Nr 2
do uchwa y Nr XLIV/375 /14 z dnia 25.09.2014 r.
Data wp ywu

Urz d Gminy wieszyno
wieszyno 71
76-024 wieszyno

Numer spraw

tel. 94 316 01 23, fax 316 14 91

wieszyno, dnia .................................

Wnioskodawca
(nazwisko i imi lub nazwa firmy)

Adres
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowo )

Nr dzia ki
(Nr dzia ki i obr b geodezyjny)

Telefon

ZG OSZENIE WYKONANIA
przydomowej oczyszczalni cieków

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z pó n. zm.) oraz w zwi zku ze z onym wnioskiem
o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni cieków z dnia ............................
zg aszam wykonanie przydomowej oczyszczalni cieków w moim gospodarstwie/ na mojej
posesji:
1) po

onym na dzia ce ewidencyjnej nr...................... obr b ewidencyjny............................

2) w miejscowo ci ......................................................................................................................
3) przeznaczonej do obs ugi ......................................................................................................
4) maksymalna wydajno

oczyszczalni ...................................................................................

.................................................................
(podpis zg aszaj cego)
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