
 

 

UCHWAŁA NR XXI/140/20 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011 r. dotyczącą określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, 

poz. 713) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 6 ust. 1 pkt c załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„c) dla przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno-prawne.”.  

2. § 8 ust. 4 pkt a załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„a) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarze miasta Wąsosz oraz miejscowości 

Czeladź Wielka, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska.”. 

3. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011 r. otrzymuje 

brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza: 

Wiesław Stolicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 3358



Załącznik do uchwały nr XXI/140/20 

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 14 maja 2020 r. 

 

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 

      

…………………………..…                                                   Wąsosz, dnia……………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………… 

…………………….... 

(adres zamieszkania) 

BURMISTRZ WĄSOSZA 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków  

(nr działki, obręb): ………………………………………………………………………………….…………… 

2. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk stanowi załącznik  nr 1. 

3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków: 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym, 

c) inny budynek – jaki  …………………………….…………………………………….............................….. 

4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków: 

a) rodzaj technologii  …………………………………………………………………………………….…….. 

b) wydajność       …………………………………………………………………………………….…………. 

5. Wstępny koszt przedsięwzięcia: …………………………………………………………….………...... 

6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba: ……………………………………..………….. 

7. Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: …………….…………………………................................ 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu. 

3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Górowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków powyżej 7,5 m3 na dobę. 

4. Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Górze o zamiarze przystąpienia  

do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę. 

5. Dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno–prawne. 

................................................. 

podpis wnioskodawcy 
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Pouczenie: 

1. Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru 

przedsięwzięcia sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu przez wnioskodawcę wykonania 

przedsięwzięcia. 

2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy Wąsosz oraz wskazanej przez 

wnioskodawcę osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru będzie: 

a) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni cieków (potwierdzone 

ksero faktur), 

b) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - 

bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska 

(ważne w dniu zakupu oczyszczalni). 

4. Dofinansowaniu nie podlegają:  

a) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarze miasta Wąsosz oraz miejscowości Czeladź 

Wielka, Gola Wąsoska, Górka Wąsoska. 

b) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę. 

d) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych, 

e) koszty sporządzonej dokumentacji. 

O decyzji w sprawie możliwości dofinansowania wnioskodawca powiadomiony zostanie po ocenie 

formalnej wniosku przeprowadzonej przez Burmistrza Wąsosza. 

Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja powołana przez Burmistrza Wąsosza dokona wizji 

lokalnej, na podstawie której protokolarnie stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku.  

Na podstawie protokołu sporządzana będzie z wnioskodawcą umowa określająca: 

a) typ przydomowej oczyszczalni ścieków, 

b) kwotę refundacji, 

c) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3358


		2020-05-25T10:48:08+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




