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UCHWAŁA NR VII/64/2011
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, 
z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241), z 2010r. Nr 28,poz.142 i146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 403 ust.4 i 5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505, 
z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664), z 2010r. Nr 21, 
poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 76, poz.489, Nr 119,poz. 804, Nr 152, poz.1018, Nr 152, poz.119, Nr 229, poz.1498) 
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 
2 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez właścicieli 
nieruchomości zabudowanych, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków bytowych. Dotacja przeznaczona 
jest na częściowe pokrycie kosztów budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje na nieruchomościach, które ze względów 
technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej. 

§ 3. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
będą pochodzić z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki. 

2. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym 
roku budżetowym. 

§ 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie 
przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego) zlokalizowanych 
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, z jednoczesnym odłączeniem osadników funkcjonujących jako szambo 
w przypadku ich występowania. 

§ 5. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) 

§ 6. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały - do Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki o dofinansowanie przedsięwzięcia przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w którym należy 
określić: 

.1.geodezyjne oznaczenie nieruchomości (miejscowość, ulica, nr działki,nr KW), na której będzie zlokalizowana 
oczyszczalnia ścieków, 

.2.określenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

.3.informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia, 

.4.przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

§ 7. 1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć: 

.1.pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Opolskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę, 

.2.lub kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Opolu o zamiarze przystąpienia do 
wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na 
dobę, 
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.3.dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno- prawne wydane przez Starostę 
Opolskiego, 

.4.zgłoszenie organowi ochrony środowiska oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3 na dobę z uwagi 
na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód. 

2. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej 
zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej 
działce. 

3. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do 
wysokości, o której mowa w § 8, według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. 

§ 8. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości do 60% 
udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup oraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, 
lecz nie więcej niż 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) dla budynków jednorodzinnych i nie więcej jednak 
niż 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100) dla budynków wielorodzinnych (powyżej 2 lokali 
mieszkalnych). 

2. Dotacja jest udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, które 
obsługiwać będzie inwestycja. 

§ 9. 1. O możliwości dofinansowania decyduje kolejność - data złożenia wniosku. 

2. Z wnioskodawcą sporządzana będzie pisemna umowa. 

3. Umowę, o której mowa w ust. 2 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 
danego roku budżetowego. 

4. Umowa dotacji będzie zawierać dane wynikające z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

§ 10. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru 
przedsięwzięcia (wzór protokołu zawiera załącznik Nr 2 do uchwały ) sporządzonego w terminie do 14 dni po 
pisemnym zgłoszeniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki przez wnioskodawcę o wykonaniu przedsięwzięcia. 

2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawiciela Gminy Dobrzeń Wielki oraz 
wnioskodawcy. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru będą: 

.1.imienny dowód zakupu dokumentacji technicznej, zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej 
oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktur), 

.2.certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami: 

a) technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, 

b) użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu 
oczyszczalni). 

.3.zgłoszenie na piśmie do Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki o oddaniu do użytku oczyszczalni. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 

.1.przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość przyłączenia posesji 
do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

.2.koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę 

§ 11. 1. Wójt bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej 
etapie. 

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do rozliczenia zadania w terminie 14 dni od daty 
zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia roku budżetowego. 

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części kwoty dotacji, niewykorzystana część 
podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 15 dni od dnia określonego w umowie, jako 
dzień wykonania zadania. 
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4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w umowie. 
W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na 
konto Urzędu wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania dotacji z konta budżetu gminy Dobrzeń Wielki do dnia ich wpływu na to konto. 

§ 12. Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń. 

§ 13. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

Klemens Weber



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
Protokół odbioru biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków
Zalacznik2.pdf




Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
nr VII/64/2011 z dnia 12.05.2011 r. 
 
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 44 
46-081 Dobrzeń Wielki 
 


Wniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
1. Dane wnioskodawcy: 


• Imię i Nazwisko: 


………………...…………………………………………………………… 
• Adres zamieszkania: 


……………………………………………………………………………... 
• Telefon: 


……………………………………………………………………………… 
• Nazwa banku i nr rachunku na który ma być przekazana dotacja: 


……………………………………………………………………………… 
 


2. Dane formalno – prawne inwestycji: 
• Adres nieruchomości na której zlokalizowana ma być oczyszczalnia: 


 ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
• Nr działki, nr KW na której zlokalizowana ma być oczyszczalnia: 


…………………………………………………………………….…………………………………………… 
• Typ, model, rodzaj montowanej oczyszczalni: 


………………………………………………………………………..……..………………………………….
…………………………………………...……………………………………………………………………. 
• Wstępny, orientacyjny koszt przedsięwzięcia: 


…...……………………………………………….………………………………………………………... 
• Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia………………….. o przystąpieniu do budowy 


przydomowej oczyszczalni ścieków. 


 
 
 


 
 ……………………………… 
           ( data)                 (podpis wnioskodawcy) 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
nr VII/64/2011 z dnia 12.05.2011 r. 
 
 
 


Protokół odbioru biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Na nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………….. działka nr …….………… 
będącej własnością Pana/Pani …………………………………………………………………………….. 
w trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ………………………. oraz na podstawie złożonych 
dokumentów: 
1) imienny dowód zakupu dokumentacji technicznej, zakupu lub zakupu wraz z montażem 


przydomowej oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktur), 


2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami: 


a) technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, 


b) użytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w 


dniu zakupu oczyszczalni) 


3) zgłoszenie instalacji do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim o oddaniu do użytku oczyszczalni. 


 
Potwierdza się / nie potwierdza się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z godnie z danymi 
przedstawionymi we wniosku. 
Powyższy protokół jest podstawą wypłaty dotacji przez Gminę Dobrzeń Wielki na warunkach 
określonych w Umowie nr ………………………….. z dnia ………………………. 
 


Protokół spisano w obecności 
 
 


Imi ę i Nazwisko    Reprezentuje     Podpis 
 
1………………………………..  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki  ………..………………. 
2………………………………..  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki  ………..………………. 
2………………………………..  Właściciel nieruchomości   ………..………………. 
 
 









