
 

 

UCHWAŁA NR XXX/263/21 

RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 403 ust. 4 i 5 oraz w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; zm.: Dz. U.  z 2019 r. poz. 1815; 

zm.: Dz. U.  z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338; M.P. z 2020 r. poz. 899 i 961) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w postaci 

regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

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

Województwa Opolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Mariusz Konopa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 2 czerwca 2021 r.

Poz. 1450



Załącznik 

 do uchwały nr XXX/263/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwała ma na celu ograniczanie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych 

pochodzących z własnych gospodarstw domowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów 

degradacji środowiska naturalnego gminy Dąbrowa oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania 

ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Rozdział 2 

Warunki przyznawania dotacji 

§ 2. Właściciel nieruchomości zainteresowany otrzymaniem dotacji, przed przystąpieniem do realizacji 

zadania składa wniosek o udzielenie dotacji (na formularzu ustalonym przez Wójta Gminy Dąbrowa w formie 

zarządzenia), do którego należy dołączyć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków (z adnotacją Starostwa Powiatowego w Opolu o braku sprzeciwu  

do przedmiotowego zgłoszenia). 

§ 3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w danym roku 

budżetowym - nie dopuszcza się składania wniosków na kolejne lata. W przypadku braków formalnych, nie 

uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni, będzie skutkowało jego odrzuceniem. 

§ 4. Kompletne wnioski będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków z właścicielem nieruchomości. W przypadku wyczerpania środków 

przeznaczonych w budżecie gminy na przedmiotowe dotacje, wnioski  pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 5. Informacja o naborze wniosków przez Wójta Gminy Dąbrowa nastąpi w formie zawiadomienia. 

Rozdział 3 

Beneficjenci 

§ 6. O dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może ubiegać się właściciel nieruchomości 

położonej w miejscowości: Lipowa, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska. 

§ 7. Dotacja może zostać udzielona właścicielowi nieruchomości będącemu osobą fizyczną lub wspólnocie 

mieszkaniowej, wytwarzającym ścieki bytowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028) 

§ 8. Niniejsza uchwała nie obejmuje nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza 

(również częściowo zajętych pod działalność gospodarczą) oraz nieruchomości rekreacyjnych i letniskowych. 

Rozdział 4 

Źródła finansowania 

§ 9. Dotacja udzielana będzie z budżetu gminy w ramach zabezpieczonych środków. 

§ 10. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

w wysokości do 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), jednak nie więcej niż 80% kosztów całego zadania. 

§ 11. Dopuszcza się finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jednocześnie z kilku 

źródeł, jednak łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% całkowitych kosztów inwestycji. 
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Rozdział 5 

Rozliczenie dotacji 

§ 14. Dotacja zostanie wypłacona jednorazowo na podstawie umowy o udzielenie dotacji na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków i protokołu kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, 

sporządzonego po dokonaniu przez właściciela nieruchomości pisemnego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji 

w Urzędzie Gminy Dąbrowa, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz na podstawie 

doręczonych  dokumentów tj.: 

1) imiennego dowodu zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem 

zapłaty (wymagane jest dostarczenie oryginału faktury/rachunku do wglądu) 

2) oświadczenia montażysty, iż wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków posiada certyfikat 

zgodności zgodny z obowiązującymi normami (dotyczącymi wyrobów budowlanych) oraz została 

zrealizowana zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z Prawem 

budowlanym i ustawą Prawo wodne. 

§ 15. Ustala się, iż realizacja inwestycji musi nastąpić w terminie do 30 dnia listopada, w roku w którym 

została podpisana umowa o udzielenie dotacji. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 16.1. Dotacji podlegają następujące wydatki: 

1) zakup przydomowej oczyszczalni ścieków; 

2) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Dotacji nie podlegają wydatki, poniesione przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 17. Dotacja nie będzie udzielana właścicielowi nieruchomości, który na terenie swojej nieruchomości 

posiada już przydomową oczyszczalnię ścieków. 

§ 18. Beneficjent, w okresie 5 lat od przekazania dotacji, zobowiązany jest do zachowania trwałości 

inwestycji. 

§ 19. Beneficjent zobowiązany jest, w przypadku zbycia nieruchomości na której zrealizowano 

przedsięwzięcie, przed upływem 5 lat od przekazania dotacji, do przedłożenia oświadczenia nabywcy 

nieruchomości o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta. 

§ 20. W okresie trwałości inwestycji, Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków 

umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1450


		2021-06-02T09:44:12+0000
	Polska
	Joanna Pietrzykowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




