
ZARZĄDZENIE Nr 110/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 29.12.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na terenie Brzeźnicy Kolonii

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 406 ust. 1 
pkt 4, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami) oraz uchwały 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 
29.12.2008r.  w sprawie budżetu na rok 2009

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze 

środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Brzeźnica 

Kolonia.

§ 2. „Regulamin” stanowi integralną część zarządzenia w formie załącznika.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2008 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  z dnia 
29.122008r.

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Brzeźnica 

Kolonia. 

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu 
środowiska  przez  zainstalowanie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  które  zapewnią 
oczyszczanie  ścieków w stopniu  umożliwiającym odprowadzanie  ich  do  gleby  lub  wody 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Pomoc finansowa jest udzielana w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni  ścieków  służących  do  odprowadzenia  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych  na terenie Brzeźnicy Kolonii .

§ 2. 1. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa uchwała 
budżetowa na dany rok budżetowy.

2.  Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel  
w uchwale budżetowej. 

3.  Datą  decydującą  o  uprawnieniu  do  otrzymania  w  danym  roku  budżetowym  wyżej 
wymienionego  dofinansowania  jest  data  przedłożenia  w  Urzędzie  Gminy  końcowego 
protokołu  odbioru  technicznego  przydomowej  oczyszczalni  ścieków -  nie  później  niż  do 
15 grudnia danego roku.

§ 3. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości  do 50% 
udokumentowanych  fakturą  poniesionych  kosztów  kwalifikowanych,  lecz  nie  więcej  niż 
3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla jednego budynku mieszkalnego.

2.  W przypadku wniosku dotyczącego budowy przydomowej oczyszczalni dla kilku budynków 
mieszkalnych lub budynków wielorodzinnych kwota dofinansowania będzie rozpatrywana 
indywidualnie.

3.  Promowane będą rozwiązania zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2.  Wnioskodawca tylko  jednokrotnie  może otrzymać dofinansowania  ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. 1. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli  na  budowę  oczyszczalni  oraz  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na 
wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy. Dofinansowanie 
udzielane jest proporcjonalnie do  poniesionych kosztów.

2. 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, 
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dofinansowanie  udzielane  jest  proporcjonalnie  do  poniesionych  kosztów.

§ 5. 1.  Wnioskodawca  składa  wniosek  do  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  o 
dofinansowanie  przedsięwzięcia  przed  przystąpieniem  do  realizacji,  w  którym  należy 
określić  
w szczególności:

 
1) geodezyjne  oznaczenie  nieruchomości,  na  której  będzie  zlokalizowana  oczyszczalnia 

ścieków,

2) określenie  obiektu  budowlanego,  dla  którego  planowana  jest  budowa  przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

2. Termin złożenia wniosków o dofinansowanie upływa dnia 30 kwietnia danego roku.

3.  Termin  określony  w  pkt.  2  może  zostać  przedłużony  w  przypadku  nie  wykorzystania 
środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten cel.

§ 6. W terminie miesiąca od daty wpływu wniosku komisja powołana przez Burmistrz Gminy i 
Miasta Jastrowie dokona oceny celowości realizacji przedsięwzięcia, w szczególności mając na 
względzie wymogi ustawowe oraz plany gminy odnośnie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na 
tych terenach.

§ 7. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku, wnioskodawca zostanie zobowiązany 
do przedłożenia następujących dokumentów: 

a  1) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego  na budowę 
b      przydomowej oczyszczalni ścieków powyżej 7,5 m3 na dobę jeśli dotyczy,
c  
2)  lub kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie o zamiarze 

przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni 
o wydajności do 7,5 m3 na dobę, 

3) dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę pozwolenie wodno- prawne 
wydane przez Starostę Złotowskiego,       

4) lub zgłoszenie instalacji  niewymagającej uzyskania pozwolenia wodno - prawnego do 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie,

5) W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, 
posiadanie  pisemnej  zgody  wszystkich  właścicieli  terenu  na  posadowienie, 
zainstalowanie,  użytkowanie oczyszczalni na określonej działce,

6) Projekt techniczny wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, 

7) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

§ 8. Jeżeli  wnioskodawca spełni  warunki formalne określone w § 7, sporządzona zostanie  
z wnioskodawcą w formie pisemnej umowa, określająca w szczególności: 

     1)  planowany koszt i termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
2) wysokość dotacji,
3) termin i sposób wypłaty dotacji,
4) zakres uprawnień kontrolnych Dotującego,
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5) sankcje nakładane na Dotowanego w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

§ 9. Powołuje się Komisję do spraw analizy wniosków o dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją w składzie:

1.Urszula Czerwonka-Żmudzińska – Kierownik Referatu Rolnictwa UGiM J-wie
2.Ryszard Sarna – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UGiM J-wie
3.Piotr Kozłowski – Podinspektor ds. ochrony środowiska UGiM J-wie.

§ 10. 1. Po zgłoszeniu przez wnioskodawcę o wykonaniu przedsięwzięcia zostanie ustalony 
termin odbioru.

2. Protokół  odbioru  sporządzony  będzie  przy  udziale  komisji  powołanej  przez  Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie w min. dwuosobowym składzie. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru będą:

1)  imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni 
d      ścieków (potwierdzone ksero faktur),

2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, 
użytkowe - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska 

  (ważne w dniu zakupu oczyszczalni),

3)  oświadczenie  uprawnionego  kierownika  budowy  wg  wzoru  określonego  przez 
Dotującego.

§ 11. Dofinansowanie  przedsięwzięcia  zostanie  zrealizowane  po  przedłożeniu  przez 
wnioskodawcę końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami 
w formie refundacji częściowo poniesionych kosztów na podstawie potwierdzonych kopi faktur 
wraz z dowodem wpłaty lub w formie zapłaty kwoty wynikającej z umowy dotacji na rzecz 
wykonawcy przedsięwzięcia zgodnie z przedłożoną fakturą.

§ 12. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych,

2) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

§ 13. Dofinansowaniu podlegają koszty:
1) zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) sporządzonej dokumentacji,

3) nadzoru inwestorskiego.

§  14. Przydomowe  oczyszczalnie  ścieków,  które  otrzymały  dofinansowanie  z  Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska pozostają  własnością  wnioskodawcy i  na nim ciążą wszelkie 
zobowiązania związane z eksploatacją, konserwacją, naprawą itp.
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