
UCHWAŁA Nr XXVIII/200/2008 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie określenia zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

dla nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

 

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 

oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 i z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327) oraz art. 406 pkt 12 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), Rada Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady refundacji przez Gminę Dobrzeń Wielki ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów inwestycji należących do 

zadań własnych gminy, realizowanych przez mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, w zakresie 

usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. 

2. Refundacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

§ 2. 1. Refundacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje, które ze względów 

technicznych bądź finansowych, nie mogą być podłączone do istniejącej bądź planowanej do 

budowy kanalizacji zbiorczej. 

 

§ 3. Refundacją kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są objęci 

właściciele i posiadacze budynków na działkach rekreacyjnych. 

 

§ 4. Refundacja kosztów inwestycji, o którym mowa w § 2, ma miejsce niezależnie od tego 

czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe realizowanego zadania. 

 

§ 5. Refundacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w 

budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w danym roku 

budżetowym. 

 

§ 6. 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 do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984). 

 

§ 7. 1. O refundację kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się 

wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.); 

2) złożą do właściwych organów dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, a wskazane 

organy nie wniosą sprzeciwu w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem; 

3) zostanie złożony wniosek o refundację inwestycji zgodny z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Kwota środków przyznanych w ramach refundacji wypłacana jest wnioskodawcom 

spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 8 

ust. 1, według kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. 

3. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku, środki będą wypłacane w 



pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w ich 

wypłacie. 

 

§ 8. 1. Wysokość refundacji wynosi 50% udokumentowanych rachunkami kosztów budowy 

oczyszczalni. 

2. Refundacja jest udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości 

nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja. 

 

§ 9. Refundację otrzymują wnioskodawcy, którzy złożą kompletne wnioski i spełnią warunki 

określone w § 2, § 6 i § 7 uchwały. 

 

§ 10. Zasady udzielania refundacji: 

1) wnioskodawca ubiegający się o refundację składa wniosek wraz z załącznikami do Urzędu 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim; 

2) przedstawiciel Urzędu sprawdza kompletność wniosku oraz dokonuje oględzin inwestycji, 

sporządzając z tej czynności protokół; 

3) jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia lub został właściwie uzupełniony zgodnie z ust. 3 

oraz spełnia wszystkie warunki, zawarte w uchwale, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Rozwoju, Wójt informuje wnioskodawcę o przyznaniu refundacji; 

4) w przypadku braków formalnych Wójt wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania; 

5) nieuzupełnienie bądź niewłaściwe uzupełnienie wniosku skutkuje go odrzuceniem o czym 

Wójt powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni, od dnia, w którym upłynął termin, o którym 

mowa w pkt 3 lub od daty uzupełnienia wniosku; 

6) kompletny wniosek kierowany jest do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Rady Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim; 

7) kwota refundacji wypłacana jest wnioskodawcy, w terminie 30 dni po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

 

§ 11. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ma prawo kontroli inwestycji objętej 

refundacją, na każdym etapie jej realizacji. 

 

§ 12. 1. Postępowanie o udzielenie refundacji jest jawne. 

2. Wykaz osób, które uzyskały dofinansowanie, o którym mowa w § 1, w danym roku 

kalendarzowym, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. 

 

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

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Norbert Słabik 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

Nr XXVIII/200/2008  

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

WNIOSEK 

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

1) Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



2) Adres zamieszkania Wnioskodawcy:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………. 

(w przypadku gdy urządzenia oczyszczalni będą obsługiwać więcej niż jedna nieruchomość, 

wniosek wypełniają i podpisują wszyscy zainteresowani) 

 

2. Wnoszę o udzielenie mi refundacji kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

w wysokości:……………………………………….……………………………. 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………… 

(maksymalnie 50 % poniesionych kosztów) 

 

3. Informacje o zrealizowanej inwestycji: 

1) Adres nieruchomości na której zrealizowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:  

………………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(własność, dzierżawa, inny) 

 

4. Informacje o zrealizowanej inwestycji: 

1) Parametry techniczne i wydajność urządzeń:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……..  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Dane o dostawcy:…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Inne informacje wg uznania wnioskodawcy:……………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Sposób finansowania inwestycji: 

1) Ogólny koszt inwestycji: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….…..……………………………………………… 

2) Udział środków własnych wnioskodawcy: …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Inne źródła finansowania:………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(nie podawać środków, o które wnioskodawca ubiega się od gminy) 

 

6. Wykaz załączników: 

1) dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania gruntem na cele 

budowlane; 

2) dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu administracji budowlanej w zakresie 

wykonania robót; 

  



3) Kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

………………………………………..    …………………………………………… 

( data)                   (podpis wnioskodawcy) 


