
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

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. 403 ust. 5 w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 18 ust 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy Krzykosy dotacji celowej zwanej dalej „dotacją” na 

dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno - bytowych z budynków 

zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy w celu poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez 

ograniczanie ilości odprowadzonych i nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu 

lub wód. 

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowana z budżetu Gminy służy zmianie 

dotychczasowego sposobu odprowadzania ścieków socjalno - bytowych w budynkach, w których ścieki 

odprowadzane były do zbiorników bezodpływowych. 

§ 3. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie 

jednego z poniższych warunków: 

1) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków realizowana będzie poza wyznaczonymi obszarami 

aglomeracji na terenie gminy Krzykosy; 

2) inwestycja realizowana będzie na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci 

kanalizacyjnej, z równoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego, jeżeli taki usytuowany jest na 

nieruchomości. 

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo, na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą, a Gminą 

Krzykosy. Zawarcie umowy nastąpi przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Zawarcie umowy o dotację służy dofinansowaniu zadania przyszłego realizowanego po zawarciu umowy 

o dotację.  

2. Dotacja następuje w formie dofinansowania części poniesionych kosztów, pod warunkiem, że na 

realizację inwestycji nie korzystano z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych. 

3. Dotacja przysługuje w wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów inwestycji, jednak 

nie więcej jak 3.000,00 zł brutto (trzy tysiące złotych brutto). 
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4. W przypadku budowy oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek dotacja przysługuje 

w wysokości w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 5.000,00 złotych brutto (pięć 

tysięcy złotych brutto). 

5. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

6. Przedmiotem dotacji jest zakup i montaż urządzeń bezpośrednio związanych z budową oczyszczalni. 

Kosztami kwalifikowanymi podlegającymi dotacji są: 

1) kosztami nabycia nowych urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji; 

2) koszty montażu nowych urządzeń; 

3) wartość podatku od towarów i usług (VAT) obciążającego nabycie lub montaż nowych urządzeń, jeśli 

dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczone lub 

prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT; 

7. Nie podlegają dofinansowaniu koszty przygotowania dokumentacji technicznej (kosztorysów, map, 

projektów, usług geodezyjno - kartograficznych i innych dokumentów bezpośrednio związanych z projektem), 

konserwacji i napraw urządzeń, zakupu materiału biologicznego, koszty materiałów niezbędnych do realizacji 

operacji. 

8. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą spełniać 

wymagania obowiązujących norm, określonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1311). 

§ 5. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) będące właścicielami, 

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi jak również najemcami 

albo posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości za pisemną zgodą 

właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych. 

2. Jeżeli dotacja udzielana będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, a także podmiotowi 

prowadzącemu działalność wytwórczą w rolnictwie lub podmiotowi prowadzącemu działalność w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury na realizację zadań związanych z tymi działalnościami - stanowić ona będzie 

pomoc de minimis odpowiednio do: 

1) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 

352 z 24.12.2013, s.1 z późn. zm.), 

2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) 

3) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późm. zm.) 

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów oraz informacji, o których mowa 

w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.): 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 

w rybołówstwie i akwakulturze, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie i akwakulturze, jakie otrzymał w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
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2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. Nr 121, poz. 810). Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej 

uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych 

w § 5 ust. 2. 

4. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski o udzielenie dotacji 

celowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do 31 sierpnia roku, 

w którym ma być udzielona dotacja. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopie dokumentów potwierdzających legalność planowanej budowy (pozwolenie na budowę lub 

potwierdzenie zgłoszenia budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej; 

2) tytuł prawny do władania nieruchomością, a w przypadku posiadania innego tytuły prawnego niż prawo 

własności lub prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela, współwłaścicieli, użytkownika 

wieczystego lub współużytkowników wieczystych; 

3) w przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli oraz 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na  wypłacenie jednemu współwłaścicielowi dotacji. 

4) oświadczenie wnioskodawcy o przysługiwaniu lub nieprzysługiwaniu prawa obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT. 

6. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ust. 5 nie będą rozpatrywane. 

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej podlegać będą weryfikacji przez merytorycznie właściwego 

pracownika Urzędu Gminy w Krzykosach. 

2. W przypadku błędów we wniosku lub braku dokumentów Wójt Gminy wzywa wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

3. Wójt Gminy najpóźniej w terminie 21 dni od daty wpływu kompletnego i poprawnego wniosku, 

zawiadamia wnioskodawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy o dotację. Umowa zostaje zawarta w terminie 

do 7 dni od dnia zawiadomienia. 

4. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 

w budżecie Gminy Krzykosy. 

5. Zawierając umowę o udzielenie dotacji podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1 zobowiązuje się do 

realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

6. O odmowie udzielenia dotacji i przyczynach odmowy Wójt Gminy informuje wnioskodawcę 

niezwłocznie w formie pisemnej. 

§ 7. 1. Po zakończeniu budowy oczyszczalni, podmiot składa wniosek o wypłatę dotacji według wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do uchwały wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. W związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 właściwy pracownik zawiadamia 

podmiot ubiegający się o dotację o terminie odbioru technicznego oczyszczalni. 

3. Z odbioru technicznego sporządza się protokół. 

4. Całkowite rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie faktur/rachunków wraz z dowodami zapłaty 

i protokołem odbioru oczyszczalni ścieków w terminie 21 dni od jego sporządzenia. 

5. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany we wniosku o wypłatę dotacji rachunek bankowy. 

§ 8. W 2021 roku wnioski, o których mowa w § 5 ust.5 uchwały można składać do dnia 30 września 2021 r. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Krzysztof Jankowiak 
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