
UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
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1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 
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UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.

Załącznik nr 1 
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Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 3 lutego 2010 r.
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Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizację Programu budowy i finansowania

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa 
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Wzór umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr 

316/5/XXXVII/10

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 3 lutego 2010 r.

Zalacznik3.pdf

Wzór protokołu stwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji

istniejącego zbiornika na nieczystości płynne 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 

ID: OPSTX-FIPWQ-BBUXA-OJIFR-PNYBH. Podpisany. Strona 2 / 6



UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
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Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizację Programu budowy i finansowania

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa 
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Wzór protokołu stwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji

istniejącego zbiornika na nieczystości płynne 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 
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UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
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Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizację Programu budowy i finansowania

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr 

316/5/XXXVII/10

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 3 lutego 2010 r.

Zalacznik2.pdf

Wzór umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr 

316/5/XXXVII/10

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 3 lutego 2010 r.

Zalacznik3.pdf
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Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 
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UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
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1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 
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UCHWAŁA NR 316/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), art. 400a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 403 ust.

2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

poz. 150 z późn. zm. 2) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”, na terenach nie objętych aglomeracją Iłowa. 

2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel nieruchomości”  rozumie się  osobę  fizyczną,  która jest

właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę organizacyjną

i osobę  posiadającą  nieruchomoś ć  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający

nieruchomością.  

§ 2. Dotacją  może być  objęta przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się po

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są

ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniającym łącznie następujące

warunki: 

§ 4.  1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania

nieczystośc i  płynnych z jednego lub kilku odrębnych lokali mieszkalnych oraz z jednej lub kilku

nieruchomości. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla więcej niż  jednej

nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy  d ołączyć  dokument

potwierdzający wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:  

3. Przepis ust. 2 stosuje się  do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej

oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej

nieruchomości.  

§ 5. Wniosek o dotację  w ramach niniejszego programu składa się  do Burmistrza Iłowej. Wzór

wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 6.  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej

a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. W danym roku budżetowym zawierane są umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od kwoty

zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej.  

3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku

budżetowego:  

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej

przeznaczonych na dotację, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku następnym.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej

złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków

do użytku. Korektę  dokonuje się  w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z dopiskiem

„Korekta do wniosku z dnia (data)”.  W takim wypadku jako data złożenia kompletnego wniosku będzie

uznawana data złożenia pierwszego kompletnego wniosku.  

§ 9.  1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się  kwotę  dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2500

złotych na każdą jednolokalową nieruchomość, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona do więcej niż  jednego odrębnego

lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 500 złotych na każdy lokal

powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić  więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń  ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą  być  one

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach niniejszego programu.  

§ 10.  1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza

ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,  atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni

ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym

wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych

i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy

oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał  na terenie nieruchomości).

Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 11.  1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego

zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym

oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym

mowa w § 10 ust. 1. 

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:  

§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na

podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

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

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.4)  

1) o dotację  nie mogą  się  starać  właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest wyłącznie

działalność gospodarcza; 

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową;

3) nieruchomość nie może być podłączona do już istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej;

4) w przypadku budynków wielolokalowych – przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować

ścieki od wszystkich lokali w budynku; 

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają  wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późn. zm. 3) ); 

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do

unieszkodliwiania nieczystośc i  płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub

odprowadzenia nieczystośc i  płynnych będą  zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym

oczyszczeniu); 

7) wnioskodawca posiada tytuł  prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa przydomowej

oczyszczalni ścieków; 

8) dotowane będą  przydomowe oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą

dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową

oczyszczalnię   ścieków z reaktorem biologicznym rozumie się  oczyszczalnię  składającą  się  z trzech

komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania; 

9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości nie korzystali

dotychczas z dotacji określonej niniejszym programem. 

1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na lokalizację,  posadowienie, instalację

i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację  zbiornika bezodpływowego lub

trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości); 

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli

będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa w § 6. 

a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy na udzielenie

dotacji zawierane są  kolejno według daty wpływu kompletnych wniosków, aż  do momentu

wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku, 

b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej

kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności na terenach,

na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie

pozostałych nieruchomości; wnioski będą rozpatrywane kolejno według daty ich kompletnego złożenia

do Burmistrza Iłowej. 

1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

2) zakupu pojedynczych elementów składowych przydomowej oczyszczalni ścieków, która po

zakończeniu budowy jako całość  nie posiada aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości

oczyszczania ścieków; 

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3;

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzone w protokole, o którym

mowa w § 10 ust. 2; 

5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia; 

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków po umownym terminie zakończenia

przedsięwzięcia; 

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie;

8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego

montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia;

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczystości płynnych

(likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu); 

10) nie dotrzymania innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
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1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr

138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz.

1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. 
4)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 259/5/XXX/09 z dnia 27 lipca

2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

gminy Iłowa, która została zmieniona uchwałą Nr 292/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwały

utraciły moc prawną  z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada

2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,

poz. 1664) 
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