Uchwała Nr XLI/274/2018
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski
na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie
ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) i art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r., poz. 519 ze zm.), Rada Miejska
w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski
na pokrycie kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków
na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik do Uchwały Nr XLI/274/2018
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 lutego 2018 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków Gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie
kosztów wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na
terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne udzielania dotacji i kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania.

§ 1. Dotację ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dofinansowanie inwestycji
polegających na wymianie zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków
mogą uzyskać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) będące właścicielami, współwłaścicielami,
użytkownikami wieczystym lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości na których
wytwarzane są ścieki bytowo gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego, które nie
zalegają z opłatami na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski oraz nie mają możliwości przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej.
§ 2. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest jej zgodność z następującymi warunkami:
1) zamontowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę,
2) inwestycja jest realizowana na obszarze, na którym podłączenie do istniejącego systemu
kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe.
§ 3. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy.
§ 4. Dotacja udzielana jest jednorazowo na pokrycie kosztów:
1) zakupu i montażu fabrycznie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) usunięcie zbiornika bezodpływowego.
§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.
§ 6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
1) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przepompowni ścieków, służących np. do naprawy
systemów istniejących,
2) robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie,
3) poniesionych przez wnioskodawcę przed datą podpisania umowy.
§ 7. Wysokość dofinansowania (dotacji) będzie wynosić 50 % kosztów, udokumentowanych

fakturami lub rachunkami, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Rozdział 2.
Tryb postępowania.
§ 8. Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego,
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na montaż
oczyszczalni oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy
o udzielenie dotacji.
§ 9. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji:
1) na rok 2018 od 15 marca do 30 kwietnia 2018 r.
2) na rok 2019 od 15 września do 15 listopada 2018 r.
3) na lata kolejne od 15 września do 15 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 10. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu.
§ 11. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o udzielenie dotacji
na dofinansowanie wymiany zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnie ścieków:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie (załącznik nr 3);
2) oświadczenie o zgodzie wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce wraz
z oświadczeniem o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji
(załącznik nr 4);
3) mapę z zaznaczeniem lokalizacji planowanej inwestycji.
§ 12. W razie stwierdzenia braków we wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia.
§ 13. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udzielenia dotacji w danym roku budżetowym, zostaną
powiadomieni pisemnie i wezwani do podpisania umowy.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 14. 1. Beneficjent, po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykonaniem oczyszczalni,
przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nie później niż do 31 października
danego roku rozliczenie dotacji (zał. nr 2 do Regulaminu) wraz z wymaganymi dokumentami t.j.:
1) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 5);

2) kopię zgłoszenia budowy do właściwego organu budowlanego, z potwierdzeniem jej przyjęcia;
3) rachunki lub faktur VAT świadczące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty
(daty wystawienia faktur lub rachunków nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy);
4) opis techniczny zakupionej oczyszczalni;
5) protokół odbioru końcowego podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę robót wraz
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami (załącznik nr 6).
2. W przypadku doręczenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć
oryginały, celem ich uwierzytelnienia.
§ 15.
1. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Koźminie Wielkopolskim mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację zadania
inwestycyjnego.
2. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół.
3. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1 Gmina Koźmin Wielkopolski zastrzega sobie
również prawo do przeprowadzenia kontroli:
1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji,
2) sposobu eksploatacji oczyszczalni w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
§ 17. Wypłata kwoty dotacji nastąpi na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie
umowy dotacji.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 18. 1. W zakresie udzielania dotacji celowej określonej w przedmiotowym regulaminie
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077).
2. Przyznana Dotacja podlega zwrotowi w całości lub w część wraz z odsetkami naliczonymi jak
dla zaległości podatkowych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy
wymienionej w ust. 1.
Załączniki:
1. Wzór wniosku
2. Wzór zgłoszenia zakończenia inwestycji
3. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do nieruchomości.
4. Wzór zgody współwłaścicieli nieruchomości.
5. Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
6.

Wzór

końcowego

protokołu

technicznego.

Załącznik nr 1 do Regulamin

Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Koźmin Wielkopolski na wymianę zbiorników
bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
1. Informacja o wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania:
ulica ....................................................................... nr domu .................. nr lokalu.....................
kod pocztowy ................................ miejscowość ........................................................................
Seria i nr dowodu................................ wydany przez..................................................................
PESEL..................................................................... Nr telefonu ..................................................
2. Lokalizacja planowanych prac:
ulica .................................................nr domu .................. miejscowość .....................................
nr ewidencyjny działki ..............................................obręb.........................................................
3. Rodzaj podmiotu ubiegającego się o dotacje (zaznaczyć właściwe):

□ osoba fizyczna
□ wspólnota mieszkaniowa
□ osoba prawna
□ przedsiębiorca
□ jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
4.Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć):

□ Własność
□ Współwłasność (w tym współwłasność małżeńska)
□ Użytkowanie wieczyste
□ Współużytkowanie wieczyste
□ Inne:..........................................

5.Charakterystyka zadania objętego dotacją:
a) planowany koszt realizacji zadania...................................zł
b) wnioskowana kwota dotacji …..........................................zł
c) wnioskowana kwota dotacji stanowi …..............................% całkowitych kosztów.
d) Planuję budowę oczyszczalni przydomowej produkcji: ...................................................................
typu ........................................................................................................................................................
e) rodzaj technologii planowanej oczyszczalni ścieków (zaznaczyć właściwe):

□ drenaż rozsączający;
□ filtr piaskowy;
□ gruntowo roślinna;
□ złoże biologiczne;
□ osad czynny;
□ hybrydowa.
f) liczba mieszkańców korzystających z przydomowej oczyszczalni.................................................
g) liczba budynków mieszkalnych podłączonych do przydomowej oczyszczalni...............................

6. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:
….................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na wymianę
zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Oświadczam, że nie korzystałem i zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł dofinansowania
przedsięwzięcia, którego wniosek dotyczy.

........................................................
/miejscowość i data/

...............................................
/czytelny podpis/

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie.
2. Mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.
3.Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wymianę zbiornika bezodpływowego
na przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z upoważnieniem do podpisania umowy o dotację.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

…...........................................................
Imię i nazwisko

…............................................................
adres zamieszkani

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI

Zgłaszam zakończenie realizacji inwestycji objętej dotacją z budżetu Gminy Koźmin
Wielkopolski na podstawie zawartej umowy dotacji nr……................ z dnia …........................
Wysokość udzielonej dotacji (wartość z umowy)............................................zł
Data zakończenia inwestycji..................................................
Koszt inwestycji (wynikający z faktur i rachunków).......................................zł
Oświadczam, iż posiadam/nie posiadam* prawną/ej możliwość/ci odzyskania podatku VAT.
Do niniejszego zgłoszenia załączam (zaznaczyć właściwe):

□ rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem
zapłaty;

□

kopię zgłoszenia budowy do właściwego organu budowlanego, z potwierdzeniem jej

przyjęcia;

□ zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
□

protokół odbioru końcowego podpisany przez Inwestora i Wykonawcę robót wraz

z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami;

□ opis techniczny zakupionej przydomowej oczyszczalni;
□ inne (jakie)...........................................................................................................
........................................................

...............................................

/miejscowość i data/

/czytelny podpis/

Wypełnia Urząd:
1. Koszt inwestycji przyjęty do rozliczenia (na podstawie faktur)...............................zł
2. Wysokość udzielonej dotacji......................................zł co stanowi......................%

…................................
data

i

podpis

urzędnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości
Ja niżej podpisany/a
........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący/a się
........................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

zamieszkały/a ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka/i nr ....................................................................................
w obrębie ewidencyjnym ................................................................. wynikające z tytułu:

□ własności,
□ współwłasności (w tym współwłasność małżeńska) …....................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)
oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu.

□ użytkowania wieczystego1 …...........................................................................................................
…............................................................................................................................................................

□ współużytkowania wieczystego1 …..................................................................................................
…............................................................................................................................................................

□innego (jakiego)1 …............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,
zamieszczonych powyżej.
...................................
(miejscowość, data)
1

Należy wskazać właściciela nieruchomości.

..............................................
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wymianę zbiornika bezodpływowego
na przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z upoważnieniem do podpisania umowy o dotację

................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................
................................................................
(adres zamieszkania)

...................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)

Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem działki nr ............................ położonej
w

miejscowości

..............................................,

wyrażam

zgodę

na

wymianę

zbiornika

bezodpływowego na przydomową oczyszczalnię ścieków na w/w działce, oraz wypłatę dotacji
współwłaścicielowi (imię i nazwisko).................................................................................................
ubiegającemu się o dofinansowanie.
Jednocześnie upoważniam Pana/Panią ……….…………………………............………..
zam. ……………………………………………………………… legitymującego/-ą się dowodem
osobistym nr …………………………….. do podpisania umowy dotacji z Burmistrzem Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski w moim imieniu.
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

............................................, dnia..............................
(miejscowość)

……………………………………………
(czytelny podpis)

Załącznik nr 5 do Regulaminu
………………….………………………………
(miejscowość, data)

WNIOSKODAWCA:

………………………….………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………
…………………………………………………….......
(adres zamieszkania)
…………………….…………………………
(nr telefonu)

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.
Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe podkreślić):
- na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
Przepustowość przydomowej oczyszczalni:
……………………………………………………………………………………………...

Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
………………………………………………………………………………………………

Czas funkcjonowania instalacji - praca cały rok /okresowo (podać okres):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Załączniki:
1.

Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków

2.

Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

3.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

• za zgłoszenie - 120 zł,
• za pełnomocnictwo – 17 zł.

..............................................................
(podpis zgłaszającego)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić,
jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) - w przypadku
przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art.
36 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne - przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku:
• korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
• gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/d.

Załącznik nr 6 do Regulaminu

PROTOKÓŁ KOŃCOWY TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

Spisany w dniu .............................................................
1. Inwestor (beneficjent) .................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
2. Zakres wykonanych robót …......................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Wykonawca .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

4. Roboty rozpoczęto dnia .................................. zakończono dnia................................
5. Oświadczamy iż roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
6.Uwagi
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Inwestor (beneficjent):

................................................

Wykonawca:

................................................

