
UCHWAŁA NR VI/   27   /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 ROKU

w sprawie:  określenia  zasad  udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  na 
dofinansowanie  instalacji  przydomowych  oczyszczalni  dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.

       Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 
142,  poz.  1591 z późn.  zm.),  art.  403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150  
z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  Uchwała określa  szczegółowe  zasady  udzielania  dotacji  na  pokrycie 
kosztów  inwestycji  należących  do  zadań  własnych  Gminy  Borek  Wlkp., 
realizowanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych (osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy), w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania ścieków bytowych.

§ 2. 1.  Dotacja udzielana na  podstawie niniejszej uchwały przeznaczona jest na 
częściowe  pokrycie  kosztów  budowy  lub  zakupu  i  montażu  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków na  nieruchomościach,  które  ze  względów technicznych 
lub ekonomicznych, nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
2.  Wysokość  środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  określana  jest 
corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

§ 3.  Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2, ma miejsce 
niezależnie  od  tego  czy  wnioskodawca  uzyska  inne  wsparcie  finansowe 
realizowanego zadania.

§  4.  1.  O  dotację  na  pokrycie  kosztów  budowy  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, przy łącznym spełnieniu 
poniższych warunków:

1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2) złożą do właściwych organów wniosek zgłoszenia  budowy oczyszczalni 

ścieków lub wniosek o pozwolenie  na budowę,  a  organy te  nie  wniosą 
sprzeciwu,

3) w przypadku współwłaścicieli budynku mieszkalnego posiadania pisemnej 
zgody  wszystkich  współwłaścicieli  na  posadowienie,  zainstalowanie  
i  użytkowanie przydomowej  oczyszczalni  ścieków lub złożenia  wniosku 



przez  wszystkich  współwłaścicieli  albo  przez  zarządcę  wspólnoty 
mieszkaniowej.

2.  Dotacja  wypłacana  jest  wnioskodawcom  spełniającym wszystkie  warunki 
określone  niniejszą  uchwałą  w  wysokości,  o  której  mowa  w  §  7,  według 
kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§ 5.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo i wynosi nie więcej niż 2.500,00 zł 
brutto.
2. Dotacja jest  udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od 
ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

§  6.  1.  Dotację  otrzymują  wnioskodawcy,  którzy  złożą  kompletne  wnioski  
i spełnią warunki określone w § 2 oraz § 4 uchwały.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3.  Wnioski  o  dofinansowanie  należy  składać  do  dnia  30  września  roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 

§  7.  Dotacja  udzielana  jest  po  zawarciu  umowy,  w  której  określa  się  
w szczególności:

1) szczegółowy opis przydomowej oczyszczalni;
2) termin wykonania inwestycji;
3) całkowity  koszt  inwestycji  oraz  wysokość  udzielonej  dotacji  i  tryb 

płatności;
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego 

roku budżetowego;
5) tryb kontroli wykonywania inwestycji;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
7) termin zwrotu niewykorzystanej części  dotacji,  nie dłuższy niż terminy 

określone w przepisach o finansach publicznych.

§  8. Dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 9. W 2011 roku wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 6 składa się 
w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracował:
Mirosław Twardowski



Uzasadnienie

W  związku  z  zainteresowaniem  mieszkańców  naszej  gminy  budową 
przydomowych oczyszczalni   ścieków, istnieje możliwość dofinansowania tej 
inwestycji  przez  Gminę.  Podstawą  udzielenia  w/w  dotacji  jest  podjęcie 
niniejszej uchwały. 



Załącznik 
do uchwały Nr VI/ 27  /2011 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 28.04.2011r. 

Borek Wlkp., dnia..........................

.............................................................
/Nazwisko i imię/
.............................................................
.............................................................
             /adres/

Burmistrz Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp.

Wniosek  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków.

    Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  dotacji  celowej  na 
dofinansowanie  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  zlokalizowanej 
w miejscowości  ...............................................  Nr ............................................... 
na działce o nr geodezyjnym .............................................................................
  Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty:

1. Dokument potwierdzający zgłoszenie  Staroście Gostyńskiemu budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenie na budowę.

2. Pisemne potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu przez Starostę 
Gostyńskiego, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

        ................................................
         /podpis wnioskodawcy/
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