UCHWAŁA NR XXVI/273/17
RADY GMINY BRANICE
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom
fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie
środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. 1. Uchwala się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice, w tym kryteria
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Branice
Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/273/17
Rady Gminy Branice
z dnia 20 marca 2017 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom
mieszkaniowym, dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice.
2. Dotacja celowa ma na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla
mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
3. Dofinansowanie będzie udzielane tylko dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym
wytwarzającym ścieki bytowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328).
4. Dotacje udzielane będą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Branice,
z wyłączeniem miejscowości skanalizowanych chyba, że brak jest możliwości technicznego podłączenia
nieruchomości do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wymaga pisemnego
potwierdzenia zarządcy/właściciela sieci kanalizacyjnej).
5. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotowaniu nie podlegają:
1) przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu związane z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków.
2) koszty projektu budowlanego,
3) koszty uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,
4) koszty nadzoru budowlanego,
5) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,
6) koszty robót wykonanych we własnym zakresie,
7) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
8) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane w miejscowościach lub częściach miejscowości, które
zostały ujęte w planach budowy sieci wodociągowej; z zastrzeżeniem przypadków zakwalifikowanych do
otrzymania dotacji na podstawie indywidualnej decyzji Dotującego;
9) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane do budynków nie mieszkalnych;
10) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;
11) koszty sporządzonej dokumentacji;
6. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny
zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.).
7. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte 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).
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8. Dotacją udzielane są wyłącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z urządzeń
i materiałów fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy.
§ 2. Beneficjenci
1. Dotacja celowa może być udzielona na ich wniosek następującym podmiotom:
1) osobom fizycznym,
2) wspólnotom mieszkaniowym.
2. Wnioskodawca musi być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma
zostać wybudowana oczyszczalnia
3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na
likwidację zbiornika bezodpływowego i oświadczenie na piśmie o wyrażeniu zgody na wypłacenie
dofinansowania określonemu współwłaścicielowi lub określonym współwłaścicielom ponoszącym koszty
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Jeżeli ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie
tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.
5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Branice na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny.
6. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków
o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu urządzeń
oczyszczających ścieki. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dofinansowanie udzielane jest
proporcjonalnie do poniesionych kosztów przez każdą z tych osób, w razie niemożliwości ustalenia tej
proporcji, w częściach równych.
7. Dotowany może otrzymać, dofinansowanie pod warunkiem niezalegania z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie których organem podatkowym jest Wójt Gminy Branice.
§ 3. Wysokość dotacji i źródła finansowania
1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Branice do wysokości kwoty określonej na ten cel
w budżecie Gminy Branice.
2. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i wbudowaniem
przydomowej oczyszczalni ścieków do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej niż 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych).
3. Jeżeli budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowana jest również z innego źródła, to łączna
kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków własnych budżetu Gminy Branice,
nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami.
§ 4. Warunki udzielenia i przyznanie dotacji
1. Wniosek o udzielenie dotacji winien obejmować:
1) Określenie wnioskodawcy, ubiegającego się o dotację, ze wskazaniem siedziby lub adresu,
2) Dane dotyczące położenia nieruchomości ze wskazaniem numeru działki ewidencyjnej i księgi wieczystej,
3) Wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości,
4) Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przyjęte rozwiązania techniczne, liczba
obsługiwanych przez oczyszczalnię osób, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni),
5) Planowany termin realizacji przedsięwzięcia,
6) Szacunkowy koszt budowy
7) Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zgodzie na dokonanie kontroli realizacji zadania
inwestycyjnego i przetwarzanie danych osobowych inwestora lub jego reprezentantów w związku z jego
wykonaniem.
2. Do wniosku należy dołączyć:
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1) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków do Starosty Głubczyckiego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie
30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu,
2) Pozwolenie wodno- prawne – w przypadku odprowadzenia oczyszczonych wód do rowu melioracyjnego,
3) mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków,
4) oświadczenie potwierdzające własność lub współwłasność działki, na której zostało zrealizowane
przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę
współwłaścicieli.
3. W przypadku jeśli wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa winna ona dodatkowo przedłożyć:
1) odpis dokumentu wydanego przez właściwy urząd statystyczny o nadaniu numeru statystycznego
w systemie REGON,
2) odpis uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo umowę o powierzeniu zarządu w przypadku wniosku wspólnoty, która powołała zarząd lub powierzyła zarząd innej osobie,
3) uchwałę członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
i wystąpienia o udzielenia dotacji.
4. Wnioskodawca, składając pisemny wniosek o dofinansowanie, zobowiązuje się, podpisując stosowne
oświadczenie do:
1) likwidacji w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego
bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne;
2) dostarczenia do Urzędu Gminy w Branicach pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie później
niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
5. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie
prowadzony od 1 stycznia aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, ale nie później niż do
31 października każdego roku kalendarzowego.
6. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice.
7. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków
w budżecie Gminy Branice lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez wnioskodawców
zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
8. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.
9. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych
w niniejszym regulaminie, Wójt Gminy Branice wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia wniosku
w wymaganym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
10. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem.
11. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację, w której zostaną
określone w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania,
2) planowany termin realizacji przedsięwzięcia, przy czym nie może być on późniejszy niż do 30 listopada
roku kalendarzowego udzielenia dotacji,
3) wysokość dotacji i tryb płatności,
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
12. Gmina Branice kontroluje przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji nieruchomość. W celu
wykonania kontroli wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości upoważnionym
pracownikom Gminy Branice.
§ 5. Rozliczenie dotacji
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1. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po wykonaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków i po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) zawiadomienia o ukończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że
przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki
budowlanej.
3) Kopii faktury VAT lub rachunku określającego koszt inwestycji (oryginał do wglądu),
4) Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami) wraz z kopią atestów,
deklaracji lub certyfikatów potwierdzających zgodność użytych do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków materiałów z obowiązującymi normami.
2. Po pozytywnej weryfikacji wniosku dotacja będzie wypłacona na wskazany przez beneficjenta rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia dokumentów opisanych w ust. 1.
3. W razie uzasadnionych wątpliwości Wójt Gminy Branice może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych
dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny realizacji zadania podając jednocześnie
przyczynę żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
4. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracownicy Gminy Branice mogą
przeprowadzać kontrole sprawdzające realizację budowy. O terminie kontroli wnioskodawca zostanie
powiadomiony pisemnie. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół określający ustalenia poczynione
w trakcie kontroli.
5. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 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).
6. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami na zasadach określonych
w przepisach dotyczących finansów publicznych w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni ścieków przez
okres minimum 5 lat lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych
eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.
7. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Branice może przeprowadzić kontrolę sposobu
eksploatacji wybudowanej oczyszczalni ścieków w terminie do 5 lat od daty przyznania dotacji w zakresie
spełniania warunków opisanych w §5.
8. Referat budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Branice
kontroluje dokumenty, o których mowa w §4 ust.1 i § 5, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie
z umową i wymogami Regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w §
5 ust. 1 pkt 3 adnotacji o wysokości udzielonej dotacji.
§ 6. Postanowienia końcowe
W przypadku stwierdzenia, iż udzielona dotacja z budżetu Gminy Branice została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
bądź nie została wykorzystana w terminie podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach i w terminach
określonych w przepisach o finansach publicznych.
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