
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/2015 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 12 listopada 2015 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

§ 1. Warunki ogólne 

1. O udzielenie dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, a w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi 

osobami prawnymi. 

2. Dotacja z budżetu Gminy 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. 

3. Ze środków budżetu Gminy mogą być finansowane 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 pochodzących 

z gospodarstw domowych lub rolnych, których przepustowość nie przekracza 5m
3 
/d. 

4. Dotacja z budżetu Gminy dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 50% wartości brutto wydatków 

poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą, w zakresie określonym w punktach 1-3, lecz nie więcej niż 

2.000,00zł. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy rozpatrywane będą do wyczerpania się środków 

przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

§ 2. Procedura udzielania pomocy 

1. Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy należy składać do dnia 30 września każdego roku. 

2. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Wielichowie na odpowiednim formularzu. Wniosek o udzielenie dotacji nie może obejmować 

przedsięwzięć zrealizowanych. Do wniosku należy załączyć: 

1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, 

2) oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, 

3) kserokopię zgłoszenia Staroście Grodziskiemu zamiaru prowadzenia robót budowlanych budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4) pisemne potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, co 

do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, 

6) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków lub jej poszczególnych urządzeń, 

7) kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem pobudowanej oczyszczalni, 

3. O kolejności udzielenia dotacji z budżetu Gminy decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków. 

4. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskania pozytywnej oceny, w terminie 30 dni od daty wpływu, 

pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostaje umowa o udzielenie dotacji z budżetu Gminy. 

5. 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 na półtora roku, 

b) dowóz osadu do oczyszczalni komunalnej, 

c) na żądanie organów kontrolnych, okazywanie utylizacji osadu. 

2) Potwierdzenie przez wykonawcę (kierownika budowy) lub inspektora nadzoru: 

a) wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) . 

3) Kopii faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów. 

6. W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań Gmina udziela zainteresowanemu dotacji z budżetu Gminy 

w terminie i na warunkach przewidzianych umową. 


