UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011
RADY GMINY KĘTRZYN
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących
z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji
związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
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.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 2, 4,
5, i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.) oraz w związku z art. 126, art. 127 ust. 1 pkt.1 ppkt c, art. 128 ust. 2, art. 216 ust.2 pkt 1, art.
249 ust. 4 pkt 3, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Kętrzyn
Rada Gminy Kętrzyn uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z
tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków:
I. Cel
Celem udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków jest :
1) zachęcenie mieszkańców do budowy przydomowych systemów oczyszczania ścieków,
2) polepszenie, w szczególności na obszarach rozproszonej zabudowy, stanu środowiska na
terenie Gminy Kętrzyn , poprzez ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych.
II. Finansowanie
Dla udzielenia dotacji wykorzystane zostaną środki budżetu Gminy Kętrzyn pochodzące z wpływów z tytułu opłat i
kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
III. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i
kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Warunki ogólne
1.1. O udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się
osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.
1.2. Dotacja ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat
i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków, może zostać udzielona w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na
obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,
bądź też w przypadkach,
w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn
technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
1.3. Ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie
ze środowiska, finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu
oczyszczania ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej ścieków.
Dotacją objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków, których przepustowość nie przekracza 5
m3/d i będą wykorzystywane minimum przez okres 5 lat.
1.4. Dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze
korzystanie ze środowiska dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie do 90 % wartości brutto wydatków
poniesionych po podpisaniu umowy z gminą, w zakresie określonym w punktach 1 – 3, lecz nie więcej niż
10000,00 zł.
1.5. Istnieje możliwość udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu
opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na budowę oczyszczalni ścieków obsługujących większą
liczbę nieruchomości. W takim przypadku wniosek powinna złożyć osoba, która posiada tytuł prawny do
nieruchomości, na której znajdować się będzie oczyszczalnia. Do wniosku powinny zostać załączone umowy
zawarte z pozostałymi użytkownikami oczyszczalni ścieków, potwierdzające zamiar współuczestnictwa w
realizacji przedsięwzięcia. Wartość udzielonej pomocy finansowej będzie wynosić do 90% wartości brutto
wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z gminą , ale nie więcej niż 10 000,00 zł.
1.6. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym.
1.7. Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn
pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji
związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków umieszczana będzie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy Kętrzyn , w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Procedura udzielania pomocy
2.1. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków należy składać do dnia 31 marca każdego roku.
2.2. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu
opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy
Kętrzyn na odpowiednim formularzu. Wniosek o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć
zrealizowanych.
Do wniosku należy załączyć :
1) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Kętrzyńskiemu budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków lub kopię pozwolenia na budowę, wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów,
certyfikatów, aprobat technicznych itp. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
2.3. Ocenę lokalizacji oraz weryfikację wniosków pod względem merytorycznym prowadzi Referat Rozwoju
Gospodarczego Gminy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz Wójt Gminy Kętrzyn.
2.4. O kolejności udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i
kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.
2.5. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, w terminie 60 dni od dnia zakończenia
naboru wniosków, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostaje umowa o udzielenie dotacji ze środków
budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na finansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
2.6. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wnioskodawca dostarcza następujące dokumenty:
1) Zobowiązanie do prowadzenia właściwej gospodarki osadowej w przydomowej oczyszczalni ścieków a
mianowicie:
a) usuwanie osadu nie rzadziej niż raz w roku,
b) dowóz osadu do oczyszczalni komunalnej,
c) na żądanie organów kontrolnych, okazywanie dowodu utylizacji osadu,
2) Potwierdzenie przez wykonawcę wykonania robót zgodnie z dokonanym zgłoszeniem robót lub projektem
budowlanym
3) Kopii faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów.
2.7. W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań Gmina udziela zainteresowanemu dotacji ze środków
budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
w terminie i na warunkach przewidzianych umową.
2.8. Zasady zwrotu dofinansowania:
a) w ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania przez przedstawicieli
Urzędu Gminy Kętrzyn eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę zostało przyznane
dofinansowanie.
b) dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z
zaleceniami producenta (dostawcy) urządzeń.
c) zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania, powiększonej o odsetki
ustawowe liczone od dnia wypłaty dofinansowania.
d) postępowanie w przypadku zwrotu dofinansowania będzie prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy
Kętrzyn upoważnionych przez Wójta.
2.9. Wypłacona kwota dofinansowania inwestycji jest przychodem Dotowanego, od którego nie jest
odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy.
§ 2. Formularz wniosku oraz Wzór umowy określono w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§ 3. Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej Uchwały, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy
Kętrzyn.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr/12/2011 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu
opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn

Andrzej Sienkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI / 23 / 2011
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 23 lutego 2011 r.

Formularz wniosku

Wniosek
o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn inwestycji z zakresu ochrony
środowiska

1.

wnioskodawca-inwestor (NIP, REGON) …………………………………………….
………………………………………………… ………………………………………. …………………………….
…………………………………………………………….

2. adres wnioskodawcy………. ……………… …………….. ………………………….
…………………………….. ………………………………………… ………………. ……………………. ………
……………………….. ……………………………….. ………………. ………… …………………
………………………………………. …
3. nazwa banku i nr konta bankowego wnioskodawcy …………………. ………………. ……. ………………..
……………… …………….. ……………… …………………
………………………………………………………………………………………….
4. nazwa przedsięwzięcia:………. …………….. ………………….. …………………… …………………………
…………………… ………………………………………… …………………………….
……………………………………………………………
5. opis przedsięwzięcia (dane techniczne, parametry)………………… …………… ….. …………………..
…………. …………….. ………………..………………………… …………………… …….....................……
………………….. …………………………………….. …………………. ……………… ……....................….
……………………………………………. ……………………………. …………………........................……..
…………………………………. ………………………….. ……………………..........................................….
6. lokalizacja przedsięwzięcia: ……………………… …………………………………...................................
…………………………………. ………………………… …………………………. ……………………………
……. …………….. ……….. …………………………. …………………………. ………………….............….
7. szacunkowa liczba osób objętych przedsięwzięciem:……………….................................…………………
……………………………………………………………………………........................................……………
8. posiadana dokumentacja:……………………………………………………...........………… ………………..
…………………. ……………… …………………………………. ……………………. ………………. ………
………………………………………. ………………………….. ………………………. …………………………
9. planowany okres realizacji zdania:………. …………….. …………………………..

10.

całkowita wartość inwestycji:

……………………………………………………………………………………….
11. wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu gminy …………………………. zł.
tj. …………………………….. % całkowitej wartości inwestycji.

12. uwagi i informacje dodatkowe:………………………. ……………………….. ………… …………….
……………………….. ………………………………………………………….

Podpis wnioskodawcy - inwestora
Załączniki do wniosku :
1) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Kętrzyńskiemu budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków lub kopia pozwolenia na budowę, wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów,
certyfikatów, aprobat technicznych itp. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
2) pisemne potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, co do zgłoszenia
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3) osoby prawne, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe winny załączyć dokumenty potwierdzające
wpis do odpowiednich ewidencji oraz dokumenty określające reprezentację tych osób.

Wzór umowy
UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI FINANSOWEJ ( DOFINANSOWANIA ) ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
KĘTRZYN NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zawarta w dniu .............................................. w Kętrzynie., pomiędzy;
Gminą Kętrzyn , ul.Tadeusza Kościuszki 2 , 11-400 Kętrzyn,
Reprezentowaną przez Wójta Gminy Kętrzyn –…………………………………………..,
zwaną dalej Gminą
a
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Dotowanym o następującej treści:
§ 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków dofinansowania zadania w
postaci budowy przez Dotowanego przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości
położonej w .................................................. ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z
tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w celu częściowego zrekompensowania wydatków
poniesionych na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z
elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.
2. Przydomowa oczyszczalnia zostanie oddana do użytku do dnia...........................................
§ 2.Gmina zobowiązuje się pokryć poniesione przez Dotowanego wydatki, określone w § 1
umowy, w wysokości 90% wartości brutto tych wydatków, lecz nie więcej niż 10000,00 zł.
§ 3.1. Warunkiem udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i
kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków jest dostarczenie oprócz dokumentów dołączonych do wniosku n/w
dokumentów:
1) Zobowiązania do prowadzenia właściwej gospodarki osadowej w przydomowej
oczyszczalni ścieków a mianowicie :
a) usuwanie osadu nie rzadziej niż raz w roku,
b) dowóz osadu do oczyszczalni komunalnej,
c) na żądanie organów kontrolnych, okazywanie dowodu utylizacji osadu,
2) Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z dokonanym zgłoszeniem robót lub projektem
budowlanym.
3) Kopii faktur / rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów.
2. Gmina może w każdym czasie dokonać kontroli zadania po uprzednim zawiadomieniu o

tym dotowanego.
§ 4.1. Po spełnieniu warunków określonych w § 3 umowy Gmina przekaże środki zgodnie z § 2
umowy w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich dokumentów.
2. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków bądź przekroczenia terminu
spełnienia warunków zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, Dotowany traci prawo dofinansowania
zadania.
3. Przewiduje się możliwość dokonania cesji należności z dotacji na rzecz wykonawcy (dostawcy) po złożeniu
stosownego oświadczenia przez dotowanego.
§ 5.Dotowany oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy
Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację
inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i go akceptuje.
§ 6.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 9.Ustalenia dodatkowe: ……………………………………………………………………….

GMINA

DOTOWANY

