
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/258/17 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 12 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

2. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno - bytowych z budynków 

zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów w celu poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez 

ograniczenie ilości odprowadzonych i nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu 

lub wód. 

3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zmianami), będące właścicielami, 

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, jak również najemcami 

albo posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela, 

współwłaściciela, użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych. 

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3, posiadające tytuł prawny 

do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

5. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 4 prowadzi działalność gospodarczą w budynku lub lokalu 

objętym wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:  

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 

2013 r.); 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 

352 z 24 grudnia 2013 r.); 

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze  rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 4434



§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na zakup fabrycznie nowych urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków 

montowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości 2.000,00 zł na zakup urządzeń przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 

3. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1 udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed 

zakupem urządzenia i stanowi refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z zakupem 

urządzenia. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu całego kompletu oczyszczalni ścieków 

oraz koszty jej montażu. 

4. Dofinansowaniu w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów nie podlega zakup urządzenia 

przenośnego i innego nie stanowiącego stałego elementu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Nie podlegają dofinansowaniu koszty przygotowania dokumentacji technicznej, koszty dostawy 

oczyszczalni, konserwacji i napraw urządzeń, zakupu materiału biologicznego oraz koszty materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania. 

6. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą spełniać 

wymagania obowiązujących norm, określone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014r. 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. poz. 1800). 

§ 3. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest 

spełnienie jednego z poniższych warunków: 

a) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana 

jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków; 

b) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

c) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków wybudowana zostanie na nieruchomości położonej na terenie 

Gminy i Miasta Odolanów. 

3. Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej wymaga pisemnego potwierdzenia zarządcy sieci kanalizacyjnej. 

4. O przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności decydować będzie data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów oraz liczba osób, która zostanie podłączona do  przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 4. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony, pisemnego wniosku 

o udzielenie dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż 

jednemu podmiotowi, zobowiązane są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji. 

3. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska zobowiązane są przedłożyć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz: 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot 

reprezentujący wspólnotę mieszkaniową; 

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, 

wyrażoną w formie uchwały; 

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone 

przez zarządcę. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z wnioskiem: 
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch  

poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

5. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 

przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 1 ust. 5. 

6. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów w terminie do 

dnia 31 października każdego roku budżetowego: 

1) w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów; 

2) na adres Urzędu Gminy i Miasta Odolanów: ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów. 

7. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany  

z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

§ 6. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania 

będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 7. 1. Wnioski rozpatrywane i umowy zawierane będą do wyczerpania środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie na ten cel w danym roku budżetowym, lecz nie później niż do 30 listopada. 

2. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy i Miasta 

Odolanów na realizację celu, o którym mowa w § 1, wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zabezpieczenie środków na jego realizację w budżecie gminy 

stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej, pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów 

a Wnioskodawcą, o udzielenie dotacji celowej. 

4. Wnioski kwalifikuje komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

5. Wnioski kwalifikowane będą przez komisję na posiedzeniach zwoływanych przez  przewodniczącego 

z częstotliwością nie rzadszą niż raz w miesiącu. 

6. Jeżeli w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji, do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, wpłynie ilość 

kompletnych wniosków do rozpatrzenia których nie wystarczy środków finansowych zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie Gminy i Miasta Odolanów, komisja rozpatruje wnioski według kryteriów określonych                            

w § 3 ust. 4. 

7. Protokół z posiedzenia komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

8. Bez rozpatrzenia pozostawiane będą wnioski: 

1) niespełniające wymogów formalnych (niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione) i nieuzupełnione 

w wyznaczonym terminie, po wezwaniu do uzupełnienia; 

2) złożone po terminie; 

3) dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym. 

9. W przypadku dołączenia do wniosku kserokopii dokumentów, Wnioskodawca zobowiązany jest do 

przedłożenia, w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, oryginałów dokumentów w celu ich uwierzytelnienia. 

10. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do zawarcia umowy, podmiot ubiegający się 

o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów: 

1)  pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Ostrowskiego w przypadku budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m
3
/dobę; 
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2)  kopię zgłoszenia potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze 

przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku oczyszczalni o wydajności do 

7,5 m
3
/dobę; 

3)  pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m
3
/dobę; 

4)  zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy 

oczyszczalni poniżej 5,0 m
3
/dobę; 

5) projektu technicznego wraz z kosztorysem przedsięwzięcia; 

6) opinii zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana; 

7) pisemnej zgody osób wymienionych w § 1 ust. 3 na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie 

oczyszczalni. 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów 

a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina i Miasto Odolanów zawiadomi podmiot o którym mowa w § 

1 ust. 3 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Nie stawienie się podmiotu o którym mowa w § 1 ust. 3 w miejscu i terminie o którym mowa 

w ust. 2 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego terminu 

uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę. 

4. Podpisując umowę o udzieleniu dotacji podmiot, o którym mowa § 1 ust. 3 zobowiązuje się do realizacji 

zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

§ 9. 1. Po wykonaniu zadania podmioty, które otrzymały dotację, przedkładają Gminie i Miastu Odolanów 

wniosek o wypłatę dotacji na dofinansowanie. 

2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego 

dołączyć, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3. W związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, Komisja do spraw oceny wniosków 

zawiadamia podmiot ubiegający się o dotację, o terminie dokonania oględzin oczyszczalni. 

4. Z dokonanych oględzin Komisja ds. oceny wniosków sporządza protokół. 

§ 10. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub gotówką w kasie 

Urzędu. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.        

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy i Miasta Odolanów 

(-) Jan Prokop 
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Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XXIX/258/17  

Rady Miasta i Gminy Odolanów  

z dnia 12 czerwca 2017 r. 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XXIX/258/17  

Rady Miasta i Gminy Odolanów  

z dnia 12 czerwca 2017 r. 
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