
UCHWAŁA  Nr VI/44/15 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosz-

tów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na 

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów in-

westycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany, polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy 

 o ochronie przyrody oraz środków budżetu Gminy Łubniany. 

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Łubniany na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydo-

mowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubniany” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Załącznik  

do Uchwały Nr VI/44/15 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 30 marca 2015 r. 

 

"REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY NA DOFINAN-

SOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCYCH NA BUDO-

WIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY" 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomo-

wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łubniany. 

2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Łubniany i wykonanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie niniej-

szego regulaminu. 

 

§2 

Beneficjenci 

 

1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §1, mogą 

uzyskać osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zmia-

nami), zamieszkałe na terenie gminy Łubniany i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 

zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

2. Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach poło-

żonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Łubniany zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), na których jednocześnie plan zago-

spodarowania przestrzennego gminy Łubniany przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji. 

3.  Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

 

§3 

Źródła finansowania 

 

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Łubniany. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczysz-

czalni ścieków na terenie gminy Łubniany ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Łubniany na dany rok. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 

4.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. 

 

§4 

Rozliczenie i warunki udzielania dotacji 

 

1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie Gminy 

w Łubnianach pisemny wniosek według wzoru określonego odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany 

oraz następujące załączniki: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomo-

ści, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwła-

ścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli 

oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany; 
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2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczysz-

czalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 

dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu. 

3.  Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §1, 

będzie odbywał się w trybie ciągłym, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany 

według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub 

w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania 

dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku 

następnym, jeżeli: 

1) utrzymana zostanie w mocy uchwała zatwierdzająca niniejszy regulamin; 

2) Gmina Łubniany przeznaczy w budżecie środki na ten cel; 

3) zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające z niniejszego regu-

laminu. 

W przypadku nie zachowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą ważność 

z upływem roku kalendarzowego. 

5. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie, 

Wójt Gminy Łubniany wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania tego we-

zwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. w przypadku braku uzupełnienia wniosku 

w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Łubniany, 

a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana; 

2) termin realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu; 

3) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

7.  Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Łubniany umowy dotacji. 

8. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po wykonaniu przydomowej 

oczyszczalni ścieków, na pisemny wniosek beneficjenta. 

9. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, o której mowa w ust. 6, oraz następujące dokumenty potwierdza-

jące wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków: 

1) imienny dowód zakupu urządzenia oraz jego montażu (rachunek lub faktura VAT); 

2) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Łubnianach. 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia. 

10. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Łubniany kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany przez Beneficjenta 

we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy. 

11. Warunkiem wypłaty jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, 

w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami), a także 

ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami). 

12. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 18 listopada 2014 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 2014 r., 

poz. 1800). 

13. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w przypadku: 

1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji; 

2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji; 

3) gdy wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów ochrony środowiska. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do: 
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1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu i umowy do-

tacji przez komisję, o której mowa w §4 ust. 4 niniejszego regulaminu; 

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń 

niniejszego regulaminu lub umowy dotacji. 

2. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji 

nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

 

 

Id: 6D2D67AE-EC71-4BD3-A09C-163428519662. Podpisany Strona 4




