
UCHWAŁA Nr 210/13 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 25 kwietnia 2013r. 
 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska                
i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji  i sposobu jej 
rozliczania. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558,  Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679,  
Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153) 
w związku z art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150, Nr 111 poz.708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz.958, Nr 171 poz. 
1056, Nr 199 poz.1227, Nr 223 poz.1464, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 20 
poz.106, Nr 79 poz.666, Nr 130 poz.1070, Nr 215 poz.1664; z 2010r. Nr 21 poz.104, Nr 28 
poz.145, Nr 40 poz.227, Nr 76 poz.489, Nr 119 poz.804, Nr 152 poz.1018 i 1019, Nr 182 
poz.1228, Nr 229 poz.1498, Nr 249 poz.1657;  z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 63 poz.322, Nr 94 
poz.551, Nr 99 poz.569, Nr 122 poz.695, Nr 152 poz.897, Nr 178 poz.1060, Nr 224 poz.1341; 
z 2012r. poz.460, poz.951, poz.1342, poz.1513; z 2013r. poz.21, poz.139, poz.165) i art.221 
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, 
Nr 238  poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 
poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe kryteria i warunki udzielania dotacji celowej na zadania                
z zakresu ochrony środowiska  i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

§ 2. 1. Z budŜetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków słuŜących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Jastrowie 
w celu poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych  
i nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. 
        2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych za przekroczenie lub 
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska. 
        § 3. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków jest spełnienie jednego z poniŜszych warunków:  

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, 
na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,  

2) brak moŜliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub 
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,  

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  
4) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie, 

wybudowaniach. 
       2. Promowane będą rozwiązania zbiorowego odprowadzania ścieków. 



       3. Dopuszcza się moŜliwość udzielenia dotacji na więcej niŜ jedną przydomową 
oczyszczalnię ścieków w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem większej liczby 
budynków, dla których budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest zasadna.  
       4. O przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności decydować będzie liczba osób stale 
zamieszkująca budynek lub budynki, w których planuje się budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 
       § 4. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed 
rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków i stanowi refundację kosztów kwalifikowanych 
poniesionych w związku z budową. 
       2. Wysokość dotacji wynosić będzie 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych 
budowy oczyszczalni, lecz nie więcej niŜ 2.500,00 zł. 
      3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budŜetowym określa kaŜdorazowo uchwała 
budŜetowa. 
      4. Do kosztów kwalifikowanych w ramach budowy oczyszczalni ścieków zalicza się: 
koszty przygotowania dokumentacji technicznej (kosztorysów, map, projektów, usług 
geodezyjno-kartograficznych i innych dokumentów bezpośrednio związanych z projektem), 
koszty dostawy oraz zakupu oczyszczalni ścieków oraz materiałów niezbędnych do realizacji 
operacji, koszty montaŜu oczyszczalni. 
      5. Koszty przygotowania dokumentacji technicznej mogą zostać poniesione przed 
zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 
      6. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania 
muszą spełniać wymagania obowiązujących norm, określone na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 ze zmianami) oraz wymogi 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 ze zmianami). 

§ 5. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art.403 ust.4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.), będące właścicielami, współwłaścicielami, uŜytkownikami wieczystymi, 
współuŜytkownikami wieczystymi, jak równieŜ najemcami albo posiadaczami 
legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela, 
współwłaścicieli, uŜytkownika wieczystego lub współuŜytkowników wieczystych. 

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski                 
o zawarcie umowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały. 
        3. Wnioski o zawarcie umowy składa się do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym ma być udzielona dotacja. Do wniosku naleŜy 
załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego wnioskodawcy do 
nieruchomości na terenie, której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4. Wnioski złoŜone po upływie terminu określonego w ust.3 podlegają zwrotowi. 
       § 6. 1. Wnioski o zawarcie umowy podlegać będą weryfikacji przez Komisję do spraw 
oceny wniosków powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w skład, której wejdą 
właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
        2. W terminie 30 dni po upływie terminu składania wniosków Komisja, o której mowa 
w ust.1, dokonuje oceny wniosków pod kątem spełnienia kryteriów wyboru inwestycji do 
dofinansowania, o których mowa w § 3. 
        3. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do zawarcia umowy, podmiot 
ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłoŜenia dokumentów: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego w przypadku budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyŜej 7,5 m3 na dobę,  

b) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie o zamiarze 
przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku 
oczyszczalni  o wydajności do 7,5 m3 na dobę, 



c) pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości 
powyŜej 5,0 m3  na dobę, 

d) zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego                         
w przypadku budowy oczyszczalni poniŜej 5,0 m3, 

e) projekt techniczny wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, 
f) pisemna zgoda osób wymienionych w § 5 ust.1 na posadowienie, zainstalowanie  

i uŜytkowanie oczyszczalni. 
  4. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie odmawia zawarcia umowy, jeŜeli 
wnioskodawca nie przedłoŜy pomimo wezwania dokumentów określonych w ust.3. 
       § 7. 1. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki została przyznana, oraz termin 
wykonania zadania, 

b) wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności, 
c) zobowiązanie podmiotu do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach 

określonych w art.251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  
        2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych                    
w umowie w wypadku: 

a) odstąpienia od realizacji zadania, 
b) niedotrzymania deklarowanych terminów realizacji zadania, 
c) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. finansach publicznych. 
       § 8. 1. Po zakończeniu budowy oczyszczalni, podmiot składa wniosek o wypłatę 
dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały. 
        2. W związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w ust.1, Komisja ds. oceny 
wniosków zawiadamia podmiot ubiegający się o dotację o terminie odbioru technicznego 
oczyszczalni. 
         3. Z odbioru technicznego Komisja ds. oceny wniosków sporządza protokół, do 
którego dołącza się: 

a) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montaŜem przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 

b) certyfikat, lub aprobata techniczna wykazująca, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi (bezpieczeństwo konstrukcji), oraz uŜytkowymi (odpowiednie warunki 
higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska),  
4. Warunkiem wypłaty dotacji jest zatwierdzenie protokołu odbioru przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie. 
       5. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 
dni od zatwierdzenia protokołu odbioru. 
      § 9. Traci moc uchwała Nr 104/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 
2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
  § 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 210/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  25 kwietnia 2013r.  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 

 
 

Zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) - do zadań własnych gmin naleŜy 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 nie mniejszej niŜ kwota wpływów z tytułu 
opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budŜetów gmin, 
pomniejszona o nadwyŜkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 

We wskazanym katalogu mieszczą się zadania polegające na wspomaganiu realizacji 
zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, w tym poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Formą finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest udzielanie dotacji 
celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z 
budŜetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a takŜe jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Zgodnie z art.403 ust. 5 cytowanej powyŜej ustawy, zasady udzielania dotacji 
obejmujące głównie kryteria i warunki wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy  
w drodze uchwały. 

Celem przedkładanej uchwały jest stworzenie instrumentów dofinansowywania 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków słuŜących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków socjalno-bytowych z budynków mieszkalnych na terenie gminy i miasta Jastrowie 
dla poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych  
i nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. 
 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne  
i prawne.  


