
UCHWAŁA NR XXIX/187/2016
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy 
Leśna na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.), art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna, zgodnie z treścią załącznika do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

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

Przewodniczący Rady:
S. Marczyński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5722



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/187/2016 

Rady Miejskiej w Leśnej 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU 

GMINY LEŚNA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LEŚNA 

 

 

§  1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna 

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna 

2. Dotację celową mogą uzyskać osoby fizyczne. 

3. Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków udzielana będzie dla budynków 

istniejących, wybudowanych przed 2010 rokiem. 

4. Dotacja przeznaczona jest na częściowe dofinansowanie udokumentowanych kosztów 

poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu Gminy Leśna na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości tylko jeden raz. 

6. Dotowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa decyzji 

i pozwoleń administracyjnych, 

2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanej oczyszczalni, 

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

4) koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

5) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej 

oczyszczalni, 

7. Dotowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń 

zgodnych z normą, co najmniej PN-EN 12566-3+A1:2009. 

8. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1800) 

oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). 

9. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w gospodarstwie z funkcjonującym zbiornikiem 

bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest bezwarunkowa 

likwidacja tego zbiornika. 

10. Dotacja celowa udzielana będzie na nieruchomości nieobjęte zbiorczą siecią kanalizacji 

sanitarnej lub na nieruchomości, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione. 

11. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten 

cel w budżecie Gminy Leśna. 
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12. Dotacją celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia 

w życie niniejszej uchwały. 

§  2 

Warunki otrzymania dotacji 

 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Leśnej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, stanowią: 

1) potwierdzona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu, 

2) mapa poglądowa z wrysowaną lokalizacją inwestycji, 

3) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością na cele 

budowlane, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

4) jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt 3 stanowi współwłasność - pisemną zgodę 

wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na wypłaceniu dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi, 

5) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 

po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub o braku takiego zbiornika, 

6) do wglądu pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lubańskiego dla 

oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę, 

7) do wglądu pozwolenie wodnoprawne w przypadku odprowadzania oczyszczonych 

ścieków do gruntu niestanowiącego własności wnioskodawcy niezależnie od ilości 

wprowadzanych ścieków. 

3. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do dnia 31 maja 2017 roku, 

a wszystkie prace budowlane winny zostać wykonane do dnia 30 listopada 2017 roku. 

4. Wnioski bez adresu Wnioskodawcy pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, Wnioskodawca 

zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

6. Dotacja przysługuje Wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię 

ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę i będą ją wykorzystywać przez okres minimum 

5 lat. 

 

§  3 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

 

1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu. 

2. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych 

w Regulaminie przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Leśnej. 

3. Pozytywna weryfikacja kompletnego wniosku będzie podstawą do podpisania umowy 

o udzielenie dotacji. 

4. W przypadku, gdy wniosek nie spełni warunków do udzielenia dotacji albo wyczerpane 

zostaną środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok budżetowy, 

Burmistrz powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o odmowie udzielenia dotacji. 

5. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację 

w wysokości do 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, 

udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 
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1) 3000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

2) 5000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 

od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych, 

3) 8000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się od 5 

do 7 samodzielnych lokali mieszkalnych, 

4) 11000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 8 

i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych. 

6. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca składa 

w Urzędzie Miejskim w Leśnej następujące dokumenty: 

1) zgłoszenie o zakończeniu inwestycji wraz z oświadczeniem o możliwości odbioru 

komisyjnego wybudowanej oczyszczalni, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków (faktury, rachunki), 

3) kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione 

urządzenia i kartą gwarancyjną, 

4) kopię instrukcji eksploatacji wybudowanej oczyszczalni ścieków, 

5) pozwolenie wodnoprawne do wglądu, jeśli jest wymagane, 

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

7. Po zgłoszeniu o zakończeniu inwestycji wraz z oświadczeniem o możliwości odbioru 

komisyjnego wybudowanej oczyszczalni, Komisja powołana przez Burmistrza Leśnej, 

po pozytywnym zweryfikowaniu złożonych dokumentów, dokona w terenie w obecności 

Wnioskodawcy odbioru wykonanych robót oraz sporządzi protokół końcowego odbioru 

przedsięwzięcia. 

 

§  4 

Zasady zwrotu dotacji 

 

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji Gmina ma prawo dokonywania kontroli 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę została udzielona 

dotacja. 

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację 

w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

3. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przez Burmistrza Leśnej, który 

upoważni pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej do przeprowadzenia kontroli 

wykorzystania dotacji oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

§  5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu 

sprawuje Burmistrz Leśnej. 

2. Wzory dokumentów stosowane przy wykonywaniu zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie Burmistrz Leśnej określi odrębnym zarządzeniem. 
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3. Wzory dokumentów o udzielenie dotacji dostępne będą w siedzibie oraz na stronie BIP 

Urzędu Miejskiego w Leśnej 

4. Wnioski i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii 

dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla 

stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 
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