UCHWAŁA NR XL/596/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594 z późn. zm.1)), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z budżetu Gminy Kruszwica mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z ochroną wód na terenie Gminy Kruszwica, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków mechaniczno-biologicznych zwanych dalej „oczyszczalnią” z osadem czynnym, realizujące proces
biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalnobytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. 1. O przyznanie dotacji celowej na budowę oczyszczalni mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy wytwarzający ścieki socjalno-bytowe pochodzące z gospodarstwa
domowego i będą ją realizować na obszarze Gminy Kruszwica bez dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
2. Dotacja celowa będzie przyznana na budowę tylko jednej oczyszczalni na danej nieruchomości.
3. W przypadku gdy, do oczyszczalni będą podłączone
o dofinansowanie ubiega się osoba wskazana we wniosku.
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4. O przyznanie dotacji celowej można się ubiegać, jeżeli wcześniej nie skorzystano z pomocy finansowej na
ten cel.
5. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na budowę oczyszczalni jest przedłożenie oświadczenia
Wnioskodawcy dotyczącego likwidacji aktualnie użytkowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne
lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości.
§ 3. 1. Dotacja celowa na budowę oczyszczalni udzielana będzie na podstawie złożonego wniosku do
Burmistrza Kruszwicy oraz zawartej umowy.
2. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w terminie do 31 lipca (włącznie) każdego roku
kalendarzowego. W razie stwierdzenia braków we wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia
w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
3. Wnioski o dotację należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych
na
ten
cel.
Wnioski
niezrealizowane
w danym
roku
będą
realizowane
w następnym roku w przypadku dysponowania środkami w budżecie. W związku z oczekiwaniem na udzielenie
dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Rejestr składanych wniosków będzie prowadzony w Referacie Planowania, Inwestycji i Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na budowę oczyszczalni należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
2) kopię zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub
budowę;

pozwolenie na

3) mapę sytuacyjną w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni;
4) opis przedsięwzięcia z podaniem;
a) dokąd i w jaki sposób będą odprowadzane oczyszczone ścieki,
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b) wydajność oczyszczalni.
2. W przypadku ubiegania się o dotacje przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stanowić ona
będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE.L. 352 z 24.12.2013r.);
2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) .
3. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić
będzie pomoc de minimis , należy dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie;
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013r. poz.
276).
4. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot prowadzący działalność w sektorze rolnym, dla
którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w sektorze rolnym należy dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych , albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie;
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121,
poz. 810).
§ 5. 1. Burmistrz Kruszwicy w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację budowy oczyszczalni
dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku o których mowa
w § 4.
2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki
zaplanowane na ten cel w budżecie gminy, Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
3. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dotacji zostaje zawarta umowa określająca
wysokość dotacji, sposób jej rozliczenia i termin płatności.
4. Budowę oczyszczalni należy rozpocząć po zawarciu umowy o której mowa w ust. 3, a zakończyć nie później
niż do 30 października roku, w którym udzielono dotacji.
§ 6. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:
1) zgłoszenie wybudowania oczyszczalni do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy;
2) faktura za budowę oczyszczalni z dowodem zapłaty;
3) atesty, certyfikaty na wybudowaną oczyszczalnię wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu);
4) oświadczenie, wnioskodawcy że roboty budowlane zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową
pracę oczyszczalni;
5) oświadczenie wnioskodawcy o nie skorzystaniu z dofinansowania na budowę oczyszczalni z innych źródeł;
6) mapa inwentaryzacji powykonawczej;
7) protokół końcowy weryfikujący zakończenie budowy oczyszczalni, rozpoczęcia jej eksploatacji, oraz
likwidacji
zbiornika
bezodpływowego
lub
innego
wadliwego
rozwiązania
stosowanego
w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości sporządzony przez komisję powołaną zarządzeniem
Burmistrza Kruszwicy w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia o którym mowa w pkt 1.
§ 7. Dotacji nie podlegają:
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1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
2) koszty sporządzenia dokumentacji projektowej;
3) koszty sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej;
4) koszty kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.
§ 8. 1. Wnioskodawca na budowę oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości 50% udokumentowanych
kosztów budowy oczyszczalni jednak nie więcej niż 5.000,00zł .
2. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w ciągu 20 dni od daty
sporządzenia protokołu zakończenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni.
§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
albo niewykorzystane w całości lub w części podlegają zwrotowi na zasadach określonych przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz.370).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Grzegorz Stanny

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 , 1318 z 2014r. poz.379.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 z 2014r. poz. 40 i 47.
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Załącznik
do uchwały Nr XL/596/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 24 kwietnia 2014r.
Kruszwica, dn. .....................

Do
Burmistrza Kruszwicy
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
1. Wnioskodawca
……………………………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………...........
Dokument tożsamości…………….........................................................................................
seria………………………… numer…………………………........
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość ………………………………………………………………………………...
Działka ewidencyjna………………………………………………………………………..
Działki ewidencyjnepodłączone do wspólnej oczyszczalni ………………………………..
………………………………………………………………………………………….........
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością…………………………………………...
3. Krótki opis przedsięwzięcia (sposób likwidacji zbiornika bezodpływowegolub innego wadliwego
rozwiązania stosowanego w gospodarce ściekowej , zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni,
wydajność, dokąd i w jaki sposób będą oprowadzane ścieki )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
Data rozpoczęcia……………………………………………………………………………
Data zakończenia……………………………………………………………………………

5. Planowany całkowity koszt budowy ……………………………….
6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia:
-

zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ)………………………………………...…*

-

pozwolenie wodno prawne (data, numer decyzji)…………………………………..….*

-

pozwolenie na budowę (numer, data wydania)………………………………………...*

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia (kosztów budowy oczyszczalni):
Środki własne …………………………………… zł ………….……………………..…%
Dotacja celowa z budżetu gminy …………………………..zł …………………..………%
8. Rachunek bankowy Wnioskodawcy(nazwa banku, numer rachunku,):
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
Załączniki
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwoleniena budowę,
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem budowy przydomowejoczyszczalniścieków.
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UZASADNIENIE
Gmina Kruszwica wprowadza możliwość udzielania dotacji na realizację zadań związanych z
ochroną środowiska i gospodarką wodną, polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego
oczyszczania ścieków. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na budowę oczyszczalni jest
przedłożenie oświadczenia dotyczącego likwidacji aktualnie użytkowanego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości płynne lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego w
gospodarce ściekowej na danej nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007r. Nr 59 ,poz.404
) projekt niniejszej uchwały przedstawiono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów,
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniesione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zastrzeżenia zostały uwzględnione w projekcie uchwały. Natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nie wniósł uwag.
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