UCHWAŁA NR XIII/91/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
likwidacji zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) w zw. z art. 400 a ust. 1 pkt. 2, pkt. 5, pkt. 42,
art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.2)), uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kożuchów na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na likwidacji
zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, w tym szczegółowe kryteria wyboru inwestycji, sposób
rozliczenia dotacji oraz wzór formularzy wniosków, zawierają niżej wymienione załączniki:
1. Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji zbiorników na
nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów– załącznik nr 1.
2. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji – załącznik nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r.
poz. 379 i poz. 1072.
2) Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277,
478.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji zbiorników na
nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy
Kożuchów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, związanych
z likwidacją zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
§ 2. 1. Z budżetu Gminy Kożuchów mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z likwidacją
zbiorników na ścieki.
2. Dotację mogą uzyskać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 3. 1. Dotacja udzielana będzie jednorazowo i wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych
łącznie z podatkiem VAT z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota udzielonej dotacji na
likwidację zbiornika na nieczystości płynne wynosi:
L
Rodzaj zabudowy
Maksymalna kwota dofinansowania
.p
brutto w zł
1. Budynki jednorodzinne
1.500,00
2. Budynki wielorodzinne do pięciu lokali
2.500,00
mieszkalnych
3. Budynki wielorodzinne od sześciu do dziesięciu
3.500,00
lokali mieszkalnych
4. Budynki wielorodzinne powyżej dziesięciu lokali
7.000,00
mieszkalnych
2. Za koszty kwalifikowane rozumie się koszty zakupu materiałów, środków do dezynfekcji
zbiornika oraz koszty usługi likwidacji zbiornika na nieczystości płynne.
§ 4. 1. Podmiot ubiegając się o uzyskanie dotacji celowej określonej w § 1składa pisemny
wniosek.
2. Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Kożuchowa do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym dotacja celowa będzie udzielana z zastrzeżeniem że na rok
2015 wnioski należy składać do 5 sierpnia 2015r.
§ 5. W przypadku jeżeli dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, udzielanie jej następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimus ( Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013r.),

§ 6. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są do:
a) złożenia wszystkich zaświadczeń o pomoc de minimis, jakie otrzymały w roku w którym
ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) przedstawienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) oraz
formularza informacji stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 7. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązane są do:
a) złożenia wszystkich zaświadczeń o pomoc de minimis w rolnictwie jakie otrzymały w ciągu
danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenia
o wielkości

pomocy

de

minimis

otrzymanej

w tym

okresie,

albo

oświadczenia

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) złożenia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa
w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
( Dz. U. Nr 121 poz.810) oraz formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
rozporządzenia.
§ 8. 1. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, dla której zostanie zlikwidowany
zbiornik na nieczystości płynne (np: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów),
b) mapę z naniesionym zbiornikiem na nieczystości płynne przeznaczonym do likwidacji,
c) zgłoszenie potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli o zamiarze przystąpienia
do likwidacji zbiornika na nieczystości płynne oraz pisemne potwierdzenie niewniesienia
sprzeciwu przez ten organ,
d) jeżeli nieruchomość, na której ma być likwidacja zbiornika na nieczystości płynne, znajduje
się

we

współwłasności

-

pisemną

zgodę

wszystkich

współwłaścicieli

albo

współużytkowników wieczystych nieruchomości, lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na
realizację przedsięwzięć oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu
wskazanemu właścicielowi.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione
w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Przy ocenie wniosku o dotacje celową przyjmuje się następujące kryteria:
a) udział własny w wysokości 50-60% - 10 pkt,
b) udział własny w wysokości 61-70% - 20 pkt,
c) udział własny w wysokości 71-80% - 30 pkt,
d) udział własny powyżej 80% - 40 pkt.
5. Wnioski będą przyjmowane do realizacji w kolejności od najwyższej ilości uzyskanych
punktów do wysokości środków zapisanych w budżecie Gminy Kożuchów na dany rok
budżetowy.
§ 9. 1. Burmistrz Kożuchowa powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.
2. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych
w Regulaminie.
3. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji,
określającej warunki realizacji i dofinansowania inwestycji.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 10. 1. Warunkiem przekazania dotacji celowej na likwidację zbiornika na nieczystości płynne
jest przedłożenie w ustalonym w umowie o udzielenie dotacji terminie wniosku o wypłatę
dotacji oraz dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.
2. Dotacja zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od akceptacji wniosku o wypłatę dotacji na
rachunek bankowy Wnioskodawcy, załączony do wniosku po złożeniu w Urzędzie Miejskim
w Kożuchowie:
a) pisma informującego o zakończeniu likwidacji zbiornika na nieczystości płynne oraz
możliwości odbioru wykonanej likwidacji,
b) oryginałów rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę obejmujące koszty
kwalifikowane.
3. W przypadku niezłożenia wymienionej w ust. 2 dokumentacji w terminie określonym
w umowie, środki nie zostaną przekazane.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji zbiornika na
ścieki
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
użytkownik itp.)
Imię ................................................................................................................
Nazwisko .......................................................................................................
2. Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy
Miejscowość ..................................................................................................
Ulica ..............................................................................................................
Nr domu ........................................................................................................
3. Adres realizacji inwestycji
Miejscowość .................................................................................................
Ulica .............................................................................................................
Nr domu .......................................................................................................
Nr ewidencyjny nieruchomości ....................................................................
Pojemność zbiornika przeznaczonego do likwidacji…………...............…..
Podstawa dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)
...........................................................................................................................................................
4. Planowany koszt kwalifikowalny likwidacji zbiornika................................... zł brutto.
5. Wnioskowana kwota dotacji ................................................... zł brutto.
6. Przewidywany termin realizacji prac:
rozpoczęcie...........................................................zakończenie..............................................
7. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja:
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta :
…………………………………………………...............………………………………………...
Adres właściciela konta:
………………………………………………..…………...............……………………………….
…………………………................
(data i podpis wnioskodawcy)

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16,
21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona
o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
W myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 885 ze zm.)
z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców,
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.
Dotacja celowa określona w niniejszej uchwale stanowi rodzaj zachęty do podejmowania działań
związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej, zapewniając tym samym poprawę jakości
wód powierzchniowych i podziemnych.
Podjęcie uchwały spowoduje wydatki finansowe z budżetu Gminy Kożuchów związane
z udzielaniem dotacji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

