
Uchwała Nr XLI/531/09 
Rady Miejskiej w Kluczborku 

 
z dnia 30 września 2009 r. 

 
w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ście-

ków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

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 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 406, ust. 1, pkt 4 i 7a 
i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 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 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666) Rada 
Miejska w Kluczborku uchwala regulamin przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków 

 
§ 1.1. Regulamin ustala zasady dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, zwanego dalej Funduszem, działań mających na celu poprawę stanu środowiska, 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków 
bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych, w stopniu umożliwiającym odpro-
wadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku wraz z wyma-
ganymi dokumentami. 

3. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami, współwłaścicielami, 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, położonych na obszarach wiejskich określonych w uchwa-
le Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zasad odprowadzania ścieków na terenie gminy Kluczbork, 
w których ustala się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

4. Dotacja nie przysługuje w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych w miej-
scowościach lub częściach miejscowości, które będą realizowane przy udziale Gminy. 

5. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni w miejscowości przewidywanej do 
skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanaliza-
cyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

6. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne i 
w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalne-
go.  

7. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na 
likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.  

8. Dotacja może być udzielona jednorazowo dla danej nieruchomości. 
 
§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w po-

wszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie. 
 
§ 3. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysoko-

ści do 40% kosztu całkowitego (zakupu wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na pod-
stawie faktur, lecz nie więcej niż 3.000 zł. 

 
§ 4.1. Wysokość środków przeznaczonych do dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczal-

ni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie określona uchwa-
lą budżetową na dany rok budżetowy.  

2. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków fi-
nansowych przeznaczonych w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przeno-
szone są na rok następny wg kolejności zgłoszeń. 

3. Wymagania formalne: 



1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji z GFOŚ i GW na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wraz z załącznikami: 

a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią doku-
mentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

b) kserokopia prawomocnych pozwoleń (decyzji administracyjnych) w zależności 
od przepustowości: 
- oczyszczalnia o przepustowości do 5 m

3
/d – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym,  

- oczyszczalnia powyżej 5 m
3
/d pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie budowy  

w Starostwie Powiatowym, 
- oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5 m

3
/d pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na 

budowę, 
c) kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji, 
d) kserokopia imiennych rachunków lub faktur, wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających 

koszt zakupu oczyszczalni wraz z montażem; 
2) zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą o udzieleniu dotacji na budowę przydomowej oczysz-

czalni ścieków wraz ze zobowiązaniem się do: 
a) stałego korzystania z oczyszczalni ścieków, 
b) zlikwidowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, 
c) umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej kontroli wykonanych prac, 
d) zwrotu przyznanej kwoty dotacji w przypadku: 
- zaprzestania używania przydomowej oczyszczalni ścieków z przyczyn zależnych od użytkownika, 
- złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę przyznania dotacji. 
 
§ 5.1. Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami kwalifikuje 5-cio osobowy zespół powoła-

ny przez Burmistrza Miasta Kluczborka. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisa-
nia umowy o udzielenie dotacji. 

2. Dotacja będzie realizowana zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Kluczbork a wniosko-
dawcą. 

3. Z osobami, którym przyznano dotację zostanie spisana umowa cywilnoprawna w trybie przepi-
sów Kodeksu cywilnego. 

4. Osobie, ubiegającej się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, której odmó-
wiono tej dotacji - nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego  
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 


