
UCHWAŁA NR VII/  35   /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 MAJA 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 zasady udzielania dotacji na pokrycie kosztów inwestycji 
należących  do  zadań  własnych  Gminy  Borek  Wlkp.  w  zakresie  usuwania  
i  unieszkodliwiania  ścieków  bytowych,  realizowanych  przez  podmioty,  
o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
będących właścicielami,  współwłaścicielami,  użytkownikami wieczystymi lub 
posiadaczami  nieruchomości  zabudowanych  położonych  na  terenie  Gminy 
Borek Wlkp. 

§ 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.  1.  Dotacja  na  pokrycie  kosztów inwestycji,  o  której  mowa w §  2,  ma 
miejsce niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe 
realizowanego zadania.
2. Łączna wartość dofinansowania ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć 
90% kosztów realizacji inwestycji.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo i wynosi 2.500,00 zł brutto,  jednak 
nie więcej niż 50% kosztów realizacji inwestycji.
2.  Dotacja jest  udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie  od 
ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

§  5.  1.  O  dotację  na  pokrycie  kosztów  budowy  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków mogą ubiegać  się  podmioty,  o  których mowa w §  1, 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  §  4,  według 
kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§  6. 1.  Dotację  otrzymują  wnioskodawcy,  którzy  złożą  kompletne  wnioski  
i spełnią warunki określone w § 2 oraz § 5 uchwały.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 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 15 listopada 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. 1. Rozliczenie  dotacji   następować   będzie   w   ciągu   15 dni   od   dnia 
zakończenia inwestycji, nie później jednak niż do dnia 30 listopada  roku 
budżetowego.
2. Podstawę rozliczenia stanowią następujące dokumenty:

1) protokół odbioru wybudowanej lub zamontowanej oczyszczalni ścieków, 
sporządzony  przez  merytorycznych  pracowników  Urzędu  Miejskiego 
Borku  Wlkp.  przy  udziale  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane 
wskazanej przez wnioskodawcę. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały,

2) faktury VAT dokumentujących poniesione wydatki,
3) certyfikat lub aprobata techniczna wskazujące, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi, bezpieczeństwo konstrukcji oraz odpowiednie 
warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

3.   Burmistrz Borku Wlkp. ma prawo kontroli wykorzystania dotacji w trakcie 
realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. 



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

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

§ 11. Traci moc uchwała Nr VI/ 27 /2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
28  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  
z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni dla 
budynków mieszkalnych na terenie gminy Borek Wlkp.  
  
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

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

Opracował:
Mirosław Twardowski



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/  35   /2011

Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 26.05.2011r.

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

.............................................................................................................................
Nazwisko i imię lub nazwa instytucji
adres....................................................................................................................
telefon.................................................................................................................
fax …..................................................................................................................
Nr dowodu osobistego …...................................................................................
PESEL …...........................................................................................................
NIP …................................................................................................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie 
….......................................................................................................................
             

Burmistrz Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp.

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

    Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  25,  poz.  150  z  późn.  zm.)   proszę  
o  dofinansowanie  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  na  posesji  przy 
ul.   ...............................................  Nr  ...........  w  …...........................................
Właścicielem/współwłaścicielami posesji (nr działki ….................... ) jest/są:
…............................................................. zamieszkały w …..................................
przy ul. …...................................................................... nr …..........................

Dane charakteryzujące przedsięwzięcie:
1. Powód zamierzonego przedsięwzięcia:

….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................

2. Termin planowanej inwestycji:
data  rozpoczęcia  inwestycji  …................................  data  zakończenia  inwestycji 
…...................................... .

3. Geodezyjne  oznaczenie  nieruchomości  (obręb  i  nr  działki),  na  której  będzie 
zlokalizowana  przydomowa  oczyszczalnia  ścieków 
…..................................................................................................................

4. Obiekt  budowlany,  do  którego  będzie  zlokalizowana  przydomowa  oczyszczalnia 
ścieków …............................................................................. 

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



Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/  35  /2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 26 maja2011r.

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

PROTOKÓŁ nr
stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

na nieruchomości w ...........................................................   przy 
ul. ................................................... będącej 
własnością  ......................................................................
Pan/Pani.....................................................................................  zgłosił/zgłosiła do Urzędu 
Miejskiego w Borku Wlkp.  zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

1. W trakcie wizji przeprowadzonej dnia............................................................................ roku oraz na 
podstawie złożonych dokumentów, ustala się co następuje:hbp[okbnk0j

Na działce nr .................... w .................................................................... została 
zamontowana biologiczna* przydomowa oczyszczalnia ścieków 
firmy ............................................................................................................................................ 
przeznaczona dla .............. osób. Pojemność osadnika wynosi .................. litrów. Na 
podstawie dokumentów gwarancyjnych,  Komisja stwierdza, iż instalacja niniejszej 
oczyszczalni  jest zgodna z obowiązującymi przepisami w Polsce i w Unii Europejskiej.
Na  podstawie  powyższego, Komisja stwierdza zakończenie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków i dokonuje odbioru.

Niniejszy  protokół  jest podstawą do udzielania dofinansowania na warunkach określonych 
w umowie nr.........................

Protokół sporządzono w obecności:

Imię i nazwisko Instytucja      Podpis

1. ............................................Urząd Miejski w Borku Wlkp. ........................................

2. ........................................... Urząd Miejski w Borku Wlkp.........................................

3. ............................................ Wnioskodawca  ..........................................

4. .….......................................osoba posiadająca uprawnienia budowlane….............................. 

Zgodnie  z  zapisami  wniosku  o  dofinansowanie  budowy  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków.
Złożonego przez ............................................................... środki finansowe proszę przekazać 
na rachunek: ...............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić                                    …..................................................................

                                      podpis wnioskodawcy


	Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU

