
UCHWAŁA NR XVII/163/2016
RADY GMINY RUDNA

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
sposobu jej rozliczania

Na podstawie art 18 ust .2 pkt 15 i art 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2016 r poz.446) oraz art 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 
poz. 1232 ze zm) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków, których wydajność nie przekracza 7,5 m3 na dobę, które zapewnią 
oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Rudna.

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji ubiegać się mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

4. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany 
rok budżetowy.

5. Warunkiem otrzymania dofinansowania o którym mowa w ust. 1 jest:

1) brak możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby 
nieuzasadnione ekonomicznie

2) złożenie wniosku do Wójta Gminy Rudna o dofinansowanie przedsięwzięcia wg wzoru stanowiącego 
załącznik do uchwały wraz z :

a) informacją o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków

b) oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność) w przypadku 
współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i 
użytkowanie oczyszczalni

c) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie o zamiarze przystąpienia do 
wykonywania robot budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 
m3 na dobę

d) dla oczyszczalni o wydajności powyżej 5 m3 na dobę pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę 
Lubińskiego
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e) zgłoszenie organowi ochrony środowiska oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę z uwagi na 
wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód

§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia w wysokości 90% 
udokumentowanych poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, 
jednak nie więcej niż 10 000,00 zl (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Dofinansowanie będzie realizowane na podstawie kolejności wpływu wniosków i będzie uzależnione w 
danym roku od posiadanych środków.

3. Czynności dotyczące rozpoznawania wniosków podejmuje komisja powołana przez Wójta Gminy 
Rudna.

4. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów określonych uchwałą i przyznaniu dotacji, zgodnie z 
postanowieniami ust.2 z wnioskodawcą jest zwierana umowa dofinansowania.

5. O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie 
powiadomiony pisemnie.

§ 3. Gmina zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku stwierdzenia przez Gminę nieprawidłowości w eksploatacji, 
w szczególności zniszczenia czy trwałego uszkodzenia oczyszczalni Inwestor zobowiązany będzie do zwrotu 
dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. Dotacja będzie wypłacona na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

2. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą podlegają również inwestycje rozpoczęte 
przed dniem jej wejścia w życie pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w § 1 ust.2.

3. Uchwała traci moc z dniem 31. 12.2017r.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego  

Przewodniczący Rady Gminy Rudna:
J. Stankiewicz
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                                                                                        Załącznik do
Uchwały Nr XVII/163/2016

                                                                                         Rady Gminy Rudna
                                                                                          z dnia 19.08.2016 r.

                                                                                          Rudna,……………………...
WNIOSKODAWCA/WNOSKODAWCY
Imię i nazwisko ……………………………………………
Adres zameldowania ………………………………………
Nr dowodu osobistego ……………………………………..
PESEL ……………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego…………………… ……………

WÓJT GMINY RUDNA

WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE   BUDOWY  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

Zwracam  się  z  prośbą  o  dofinansowanie  zakupu/  zakupu  i  montażu  przydomowej
oczyszczalni  ścieków  zlokalizowanej   w  miejscowości  ………………………………  przy  ul.
…………………,  gmina  Rudna,  na  dz.   nr  ew.  ………………,  której  jestem
właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym*

Załączniki:

 a) informacja  o rodzaju montowanej oczyszczalni  ścieków 
 b) oświadczenie wnioskodawcy  w sprawie  stanu prawnego nieruchomości (własność)
      w przypadku współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli  terenu na 
       posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni   
 c) kopia zgłoszenia  potwierdzonego przez  Starostwo Powiatowe  w Lubinie  o zamiarze
      przystąpienia  do wykonywania robot budowlanych  dot. budowy przydomowej    
      oczyszczalni ścieków o wydajności  do 7,5 m3 na dobę  
d) dla oczyszczalni  o wydajności powyżej 5 m3 na dobę  pozwolenie wodnoprawne   wydane
    przez Starostę Lubińskiego
  e) zgłoszenie  organowi ochrony  środowiska oczyszczalni ścieków  o wydajności  do 5 m3 
      na dobę z uwagi na wprowadzenie  ścieków  do wód lub do ziemi  w ramach zwykłego 
     korzystania  z wód      

                                                                                              ………………………………………
                                                                                                 (Podpis/y wnioskodawcy/ów)
* niepotrzebne  skreślić
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