
UCHWAŁA NR XLII/249/2017
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald w roku 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald, na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Uchwałą nr XXXII/177/2016 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2017 r. przeznaczyła 50 000,00 zł na realizację programu 
budowy przydomowych oczyszczalni.
W związku z powyższym przygotowany został „Regulamin zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald 
w roku 2017.”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W dniu 26 kwietnia 2017 r. powyższy regulamin 
został przekazany do konsultacji społecznych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 3475



Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/249/ 2017

                                                                                          Rady Gminy Grunwald
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWEJ  NA
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  Z BUDŻETU GMINY

GRUNWALD  W ROKU 2017

§ 1. Postanowienie ogólne.

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dotacji  na  
zrealizowanie przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, przy budynkach 
mieszkalnych,  na terenie Gminy Grunwald.

   2.  Dotacje  celowe  mogą  być  udzielane  na  inwestycje,  które  mają  na  celu  poprawę  stanu  naturalnego
środowiska  przez  ograniczenie  ilości  odprowadzonych  nieoczyszczonych  ścieków  socjalno-bytowych
bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy
dla  zagospodarowania  ścieków  na  obszarach  dla  których  budowa  kanalizacji  sanitarnej  sieciowej  jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

3.  Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji z budżetu Gminy Grunwald, w formie dotacji do 50 %
poniesionych całkowitych kosztów, lecz nie więcej niż 5000,00 zł.

4. Udzielanie dotacji  na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy terenów na
których,  nie będzie budowana zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej.

5.  Wnioskodawca  tylko  jeden raz  może  uzyskać  dofinansowanie  z  budżetu  Gminy Grunwald  na  budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości.

6. Wnioski będą przyjmowane w terminie do 15 października 2017 r. 

 7.  Kolejność przyznawania dotacji  następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy
Grunwald.

§ 2. Warunki otrzymania dotacji.

1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość 
znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie 
oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;

   2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest 
złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Grunwald. 

   § 3. Tryb udzielenia i rozliczania dotacji.

1. Wójt powołuje komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.

2.  Złożone wnioski  podlegać  będą komisyjnej  weryfikacji  w zakresie  spełniania  wymagań określonych w
Regulaminie.  Pozytywna  weryfikacja  wniosku  będzie  podstawą  do  podpisania  umowy  o  dofinansowanie
pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Grunwald.

3. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Grunwald będzie zawarcie umowy.  
 
4.  Wnioskodawca  na  budowę  przydomowej  oczyszczalni  może  uzyskać  dotację  w  wysokości  nie
przekraczającej 50% kosztu całkowitego, lecz nie więcej niż 5000,00 zł.
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5. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku. 

6. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania pisemnie Gminy Grunwald o wybudowaniu przydomowej
oczyszczalni ścieków.

7. Gmina Grunwald zastrzega sobie prawo dokonania kontroli  wybudowanych przydomowych oczyszczalni
ścieków. 

   § 4.  Zasady zwrotu dotacji.

1.  Dotacja podlega zwrotowi zgodnie z zasadami określanymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
funduszach publicznych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).
  
   § 5. Postanowienia końcowe.

1.  Nadzór  nad  przestrzeganiem  i  egzekwowaniem  przepisów  niniejszego  Regulaminu  pełni  Wójt  Gminy
Grunwald.

   2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w Urzędzie Gminy Grunwald, pokój nr 2 oraz na
stronie internetowej Gminy Grunwald: www.gminagrunwald.biuletyn.net.

   3. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii  dokumentów wymagane
jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

   4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane,
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.
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