Uchwała Nr XXXIII/223/2017
Rady Gminy Brudzew
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie:

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brudzew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519) i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
Rada Gminy Brudzew uchwala co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brudzew, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór wniosku w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji celowej na realizację przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brudzew, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Komisję do oceny
w drodze zarządzenia.

wniosków

oraz

odbioru

inwestycji

powołuje

Wójt

Gminy

Brudzew

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brudzew nr XLI/227/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Brudzew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/223/2017
Rady Gminy Brudzew
z dnia 27 kwietnia 2017r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Brudzew
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska gruntowego
poprzez zainstalowanie oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu
umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 2. O dotację celową mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 3. 1. Dotacja celowa dotyczy częściowego pokrycia wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż
urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków służącej odprowadzeniu ścieków bytowych
z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Brudzew.
2. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Brudzew przeznaczoną na dotację celową
udzielaną na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok
budżetowy.
3. Dotacja celowa może zostać przyznana:
1) w kwocie 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące zł 00/100) dla oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3
/dobę,
2) w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy
złoty 00/100) dla oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5m3 /dobę.
4. W przypadku ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza), udzielone
dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu 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 L352 z 24.12.2013r.). Pomoc de minimis udzielana na podstawie rozporządzenia
Komisji Europejskiej (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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.
str.9) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.
5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie,
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b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
6. Pomoc de minimis może być udzielana stosownie do czasu obowiązywania rozporządzeń Komisji UE
o których mowa w ust. 4, tj. do dnia 31.12.2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym
okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.
§ 4. Dotacji celowej nie podlegają:
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na których istnieje możliwość techniczna
przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni ścieków,
3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
4) koszty sporządzonej dokumentacji,
5) koszty zakupu gruntów,
6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dotacji celowej
§ 5. Kryterium uzyskania dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie
jednego z poniższych warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana
jest realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej,
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest
technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków,

w złym stanie

5) realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.
§ 6. Dotacją celową objęte są przydomowe oczyszczalne ścieków zakupione i zamontowane po dniu
podpisania umowy o której mowa w § 17.
§ 7. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dotacji ze środków poniższego
programu dla danej nieruchomości.
§ 8. 1. Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
muszą
spełniać
wymagania
określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność
z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
2. Lokalizacja, realizacja i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w
przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Za wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków czy też jej usytuowania na działce odpowiada
Wnioskodawca.
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Rozdział 3.
Tryb rozpatrywania wniosków
§ 9. Dotacja na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny wniosek,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. Do wniosku, o którym mowa w § 9 należy załączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana
przydomowa oczyszczalnia ścieków,
2) oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności
3) mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
4) kopię prawomocnego pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Tureckiego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
5) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Turku o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do
7,5 m3 na dobę,
6) kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie ze
szczegółowymi przepisami,
7) informację nt. technologii przydomowej oczyszczalni ścieków,
8) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie,
- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 3111 ze
zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 11. W przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków, oświadczenie o którym mowa w § 10 pkt. 2 musi zawierać zgodę wszystkich właścicieli
nieruchomości na zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na danej nieruchomości oraz zgodę na wypłacenie
dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty realizacji inwestycji.
§ 12. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Brudzew do dnia 31 sierpnia
danego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznana dotacja.
§ 13. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych
w niniejszych zasadach udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków
2. W razie wątpliwości dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji w terenie przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Brudzew
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku .
§ 14. Wnioski, rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do czasu wyczerpania środków w danym
roku budżetowym.
§ 15. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca
zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.
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§ 16. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji celowej lub też o odmowie
udzielenia dotacji celowej Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 17. Warunki i termin realizacji zadania oraz tryb odbioru wykonanych prac zostanie określony w zawartej
umowie o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Umowa zostanie
podpisana w terminie do 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
§ 18. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego zostanie przekazana Wnioskodawcy w terminie
7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę rozpoczęcia robót.
Rozdział 4.
Rozliczenie dotacji celowej
§ 19. Rozliczenia
przyznanej
dotacji
celowej
Wnioskodawca
ma
obowiązek
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada danego roku, w którym została udzielona dotacja.

dokonać

§ 20. Wnioskodawca ma obowiązek zrealizować inwestycję polegającą na budowie oczyszczalni ścieków
zgodnie z niniejszymi zasadami udzielenia i rozliczania dotacji celowej, umową dot. udzielenia dotacji celowej na
realizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepisami obowiązującego prawa.
§ 21. Zakończenie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków i gotowość do odbioru inwestycji
Wnioskodawca zgłasza do Urzędu Gminy Brudzew ustnie lub telefonicznie.
§ 22. 1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 21, Komisja powołana przez Wójta Gminy Brudzew,
w obecności przynajmniej dwóch członków sporządza protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków.
W tym celu Komisja przeprowadzi wizję lokalną na nieruchomości, na której zrealizowana została inwestycja,
celem sprawdzenia czy przedsięwzięcie wykonane zostało zgodnie z niniejszymi zasadami udzielenia
i rozliczania dotacji oraz umową o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków
i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
§ 23. W terminie 7 dni od dnia dokonania Komisyjnego odbioru inwestycji Wnioskodawca zobowiązany jest
do dostarczenia do Urzędu Gminy Brudzew kserokopii faktur / rachunków (oryginały do wglądu),
potwierdzających poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.
Rozdział 5.
Zasady zwrotu dotacji celowej
§ 24. Urządzenia stanowiące przydomową oczyszczalnię ścieków nie mogą być zdemontowane po
otrzymaniu dotacji przez okres 5 lat. Gmina Brudzew zastrzega sobie prawo kontrolowania przez okres 5 lat od
daty przyznania dotacji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę została przyznana
dotacja.
§ 25. Dotacja celowa podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez
producenta (dostawcę) przydomowej oczyszczalni ścieków
§ 26. Nieprawidłowo rozliczona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/223/2017
Rady Gminy Brudzew
z dnia 27 kwietnia 2017r.
WNIOSEK W SPRAWIE UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRUDZEW.
Brudzew, dnia..........................................
Imię i Nazwisko / Nazwa Podmiotu ................................................
Adres zamieszkania / Siedziba…………………………................
PESEL/ NIP……………………………………….............................
Nr telefonu……………………………………..................................
Wójt Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.
1. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (właściwe podkreślić) :
a) własność,
b) współwłasność,
c) użytkowanie wieczyste,
d) inne …………………………………..
2. Oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków:
działka/i nr ew...................................., położona/e w obrębie geodezyjnym: ………………………….
3. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) rodzaj technologii …….…………………….….…………….………...................…………................
b) wydajność [m3 /dobę] ……...................…………………...………...………………………...............
c) liczba osób korzystających z oczyszczalni …...…………................………….………….................
4. Poziom wód gruntowym w miejscu usytuowania planowej instalacji ......................................
5. Wstępny koszt przedsięwzięcia: .............………………...…....…………………………..............
6. Planowany termin realizacji inwestycji ………………………………………………………...........
7. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
…………………………………………………………………………………………………................
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana
przydomowa oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów),
2) oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności,
3) mapa poglądowa działki wraz z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
4) kopię prawomocnego pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Tureckiego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
5) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Turku o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,5 m3 na dobę
6) kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, zgodnie
szczegółowymi przepisami,

ze

7) kopię informacji technicznej nt. przydomowej oczyszczalni ścieków,
8) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie,
- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 3111 ze
zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

..................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
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Uzasadnienie
Celem niniejszego programu jest poprawa stanu środowiska gruntowego gminy Brudzew, poprzez
ograniczenie odprowadzonych bezpośrednio do gruntu lub wód nieoczyszczonych ścieków bytowych.
Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
wpłynie na wzrost zainteresowania wykorzystaniem technologii służących zagospodarowaniu nieczystości
ciekłych we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na obszarach nieuzbrojonych w
sieć kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust. 2-5), Gmina może finansować zadania z
zakresu ochrony środowiska, w tym zadania związane z realizacją przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy ze środków budżetowych.
Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposób rozliczania poniesionych kosztów określa
odpowiednio Rada Gminy w drodze uchwały.
Uchwała określa w sposób szczegółowy kto i na jakich zasadach może ubiegać się
o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz precyzuje procedurę
postępowania. Projekt niniejszej uchwały poddany został opinii Prezesa UOKiK oraz Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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