
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. 
Dz. U. z 2013r., poz.1232) Rada Miejska w Wołczynie uchwala regulamin dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ściekówuchwala regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

§ 1. 1. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, 
pochodzące z gospodarstwa domowego.

2. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku 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 2014r., poz. 1800).

§ 2. Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dofinansowania w sposób 
następujący:

1. O dofinansowanie może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, która położona jest 
na obszarach dotychczas nieskanalizowanych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn, za 
wyjątkiem tych miejscowości gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej lub dla których gmina Wołczyn 
opracowała projekt budowlany uzyskując pozwolenie na budowę.

2. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego nieruchomości, wniosek o przyznanie 
dofinansowania powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli lub wszystkich współużytkowników 
wieczystych lub osobę, która ich reprezentuje i ma do tego pełnomocnictwo.

3. O dofinansowanie można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

5. Dofinansowania przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków 
zabezpieczonych w planie wydatków budżetu Gminy Wołczyn na dany rok budżetowy. Dofinansowanie będzie 
realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę 
w wypłacie dofinansowania, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w przyszłym roku.

6. Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której będzie 
budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,

b) dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.:

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d projekt instalacji 
z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami oraz zgłoszenie budowy,

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 5-7,5m³/d – projekt instalacji 
z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, pozwolenie wodnoprawne oraz 
zgłoszenie budowy,

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5m³/d – projekt 
instalacji z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, pozwolenie 
wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę.
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7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny zostać złożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez osobę/osoby składające/składającą wniosek. Dokumentem potwierdzającym prawo własności 
lub użytkowania wieczystego, o którym mowa w pkt. 6 lit. a może być odpis właściwej księgi wieczystej lub 
w przypadku braku księgi wieczystej także inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności lub prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości

8. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym 
regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie zespół powołany przez Burmistrza Wołczyna.

9. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Podpisanie umowy następować będzie po przyjęciu uchwały budżetowej na 
dany rok budżetowy.

10. Dofinansowanie wypłacone zostanie w jednej transzy, po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni 
ścieków i przedłożeniu przez wnioskodawcę oryginału faktury wraz z protokołem odbioru robót, sporządzonym 
z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w terminie 30 dni od daty przedłożenia w/w 
dokumentów.

11. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji zadania, dofinansowanie nie może 
być jednak wyższe niż 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

12. Wszystkie koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być poniesione po podpisaniu 
umowy o przyznaniu dofinansowania.

13. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, 
nadzoru budowlanego.

14. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres: Urząd Miejski 
w Wołczynie, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn lub składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Wołczynie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej 
w Wołczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2015 r.

…………………., dnia ..........................

WNIOSKODAWCA / WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko…………………………………………………………

Adres zameldowania………………………………………………….

Nr dowodu osobistego………………………………………………..

Nr PESEL………………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego…………………………………………….

BURMISTRZ WOŁCZYNA

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zwracam/y się z prośbą o udzielenie dofinansowania w kwocie ............. zł co stanowi............% planowanej 
wartości przedsięwzięcia na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości 
położonej w miejscowości ….……………………………………, gm. Wołczyn, działka nr ew. ………… będca 
własnością …………………………………………………………………………

Oświadczam/y, że:

1) zapoznałem/zapoznaliśmy/ się z regulaminem przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Wołczyn na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wołczyn,

2) nigdy nie korzystałem /korzystaliśmy z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Wołczyn dla w/w nieruchomości.

Do wniosku dołączam/y wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w regulaminie przyznawania 
dofinansowania z budżetu Gminy Wołczyn na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Wołczyn. Dofinansowanie proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy 
Nr……………………………………….. ……………………………………………………... Planowany 
termin rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków …………………

Załączniki:

- dokument potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której będzie 
budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,

- dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.,

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d projekt instalacji 
z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami oraz zgłoszenie budowy,

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 5-7,5m³/d – projekt instalacji 
z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, pozwolenie wodnoprawne oraz 
zgłoszenie budowy,

- w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5m³/d -projekt 
instalacji z certyfikatem/deklaracją zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, pozwolenie 
wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę.

.................................................

podpis/y wnioskodawcy/ów
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