Załącznik do Uchwały nr XXII/158/2020
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25.06.2020 r.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji
ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
§1
1. Celem niniejszego programu jest wspieranie przedsięwzięć, zmierzających do poprawy stanu

środowiska poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które
zapewnia oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do
wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub

zakup
z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania
ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Żarów, gdzie brak
jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nie
uzasadnione.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, b

ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny do
nieruchomości, dla której będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
4. Dofinansowanie przedsięwzięcia udzielane jest tylko raz dla danej nieruchomości.
5. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowania budowy jednej oczyszczalni,

która będzie obsługiwać więcej niż jedna nieruchomość.

§2
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia

z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok.
2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania

się środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej.
3. Ogłoszenie

o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia określające
w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania w danym roku kalendarzowym będzie
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

4. Wszystkie wnioski złożone po terminie określonym w w/w ogłoszeniu oraz wnioski które

wpłyną po wyczerpaniu się puli środków zarezerwowanych w uchwale budżetowej na ten cel
nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wnioskodawcy.

§3
1. Wnioskodawca

na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać
dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów brutto
na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni, jednak nie więcej niż
4 000,00 zł.

2. Dofinansowaniem objęte są urządzenia zakupione i zamontowane w tym samym roku, co rok

złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
3. Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie urządzenia nowe posiadające oznakowanie CE

oraz deklaracje zgodność/właściwość użytkową potwierdzająca zgodność z norma PN-EN
12566 - 3, wydana przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych
ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.
4. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę,
c) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.
d) koszty zakupu gruntów,
e) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych,
f) koszty konserwacji i eksploatacji oczyszczalni.
§4
1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony,

o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu, kompletnego wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
b) uchwałę wspólnoty o przystąpieniu do Programu - w przypadku wspólnoty

mieszkaniowej,

§5
1. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia będą

rozpatrywane według kolejności ich składania.
2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu

wnioskodawcy do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
(pisemnie lub telefonicznie) zostaną odrzucone.
3. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub

o jego odrzuceniu.
4. Wnioskodawca,

którego wniosek został odrzucony może ponownie złożyć nowy
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, spełniający wymagania niniejszych zasad
w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków.

§6
1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca przedkłada

wniosek o rozliczenie dotacji i wypłatę dofinansowania w terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze wniosków na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad, wraz
z następującymi dokumentami:
a) kserokopia faktur VAT/ rachunków, potwierdzającymi poniesione wydatki na zakup lub
zakup i montaż urządzenia, wskazującymi wnioskodawce jako nabywce wraz
z potwierdzeniem zapłaty,
b) kserokopia deklaracji zgodności/właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z
norma PN-EN 12566-3, wydana przez producenta i potwierdzających osiągnięte
parametry oczyszczonych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny
z przepisami prawa,
c) kserokopia protokołu odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
d) kserokopia potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ,
e) kserokopia umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie na dostarczanie wody.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji

wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia (pisemnie lub telefonicznie)
w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Nieuzupełnione wnioski o rozliczenie dotacji lub uzupełnione po upływie terminu

wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w pkt 2 traktowane będą jako rezygnacja
z ubiegania się o dofinansowanie.
4. Odbioru końcowego przedsięwzięcia dokonuje się na podstawie przedstawionych przez

wnioskodawce dokumentów, potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia.
5. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zaakceptowaniu

przedłożonych przez wnioskodawce dokumentów oraz podpisaniu umowy o wypłatę
dofinansowania.
§7
W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

