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UCHWAŁA NR XI/75/11
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Trzcianka 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 221 ust. 1 i 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 
1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit.a i ust. 
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. 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 2009 r. Nr 19, poz. 
100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 
r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, 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 2011 r. Nr 
32, poz. 159, Nr 63, poz. 322) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Trzcianka wspierać będzie budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków bytowych na działkach siedliskowych, udzielając osobom fizycznym dotacji 
celowych. 

§ 2. O dotację, o której mowa w §1, może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca 
tytuł prawny do nieruchomości, położonej na terenie gminy Trzcianka, która zakupiła 
i zamontowała na działce siedliskowej przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych 
zgodnie z prawem budowlanym. 

§ 3. 1. Dotacja celowa przysługuje osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do 
nieruchomości w miejscowościach , w których: 
1) nie ma lub nie przewiduje się budowy zbiorowej oczyszczalni ścieków 

i kanalizacji; 
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2) oczyszczalnia i kanalizacja istnieje, lecz doprowadzenie przyłącza 
kanalizacyjnego do budynku nie jest opłacalne z powodu wyższych kosztów 
wykonania przyłącza w stosunku do kosztu wybudowania przydomowej 
oczyszczlni ścieków. 
§ 4. Wysokość dotacji celowej określa się w wysokości do 50% kosztów budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków, ale nie więcej niż 5.000 zł. 
§ 5. O udzieleniu dotacji celowej decyduje kolejnośc złożenia wniosków w danym 

roku, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 
gminy Trzcianka. 

§ 6. 1. Z dotacji celowej mogą korzystać osoby fizyczne, które zamontują 
oczyszczalnię w 2011 r. i w latach następnych oraz złożą pisemny wniosek i zostanie 
zawarta z nimi umowa o dotację celową. 

2. Ustala się wzór wniosku i umowy, jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/11

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 20 maja 2011 r.

wzór 

............................... 
(imię i nazwisko) 
................................ 
(adres) 
................................. 
Burmistrz Trzcianki 
WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ 
ze środków Gminy Trzcianka w wysokości ...................................................... 
(słownie: ............................................................................................ 
na realizację zadania pod nazwą "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

bytowych" 
zgodnie z umową nr ................ z dnia ......................... 
Podstawą uruchomienia dotacji są załączone zrealizowane rachunki, faktury oraz 

protokół odbioru robót. 
Termin rozpoczęcia/zakończenia robót ....................../............................... 
Koszt całkowitego zadania ............................................. 
Przeznaczone środki własne ............................................ 
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
....................................... 
(podpis wnioskodawcy) 
Załączniki: 
1.Zrealizowane rachunki, faktury. 
2.Protokół odbioru robót. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/11

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 20 maja 2011 r.

wzór 

UMOWA Nr ................ 
Zawarta w dniu ................. pomiędzy Gminą Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-

980 Trzcianka reprezentowana przez: 
- Burmistrza Trzcianki 
a ..................... .........zamieszkałym w ................................................. 
legitymującym(cą) się dowodem osobistym nr ...... wydanym przez 

..................... 
PESEL......... NIP ............... posiadaczem nieruchomosci położonej w ................. 
(działka nr ewid. ..............., obręb ......................), dalej zwanym posiadaczem 

nieruchomości. 
§ 1. 
1.Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymogi zawarte w rozporzadzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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 2006 r. Nr 
137, poz. 984). 

2.Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia .................., termin zakończenia 
............... 

§ 2. 
Na podstawie uchwały Nr ............... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia ............. 

w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
bytowych na terenie gminy Trzcianka i w oparciu o wniosek posiadacza 
nieruchomości Gmina Trzcianka zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej na 
pokrycie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu 
gminy Trzcianka, w ramach posiadanych środków - do 50% poniesionych 
kosztów, nie więcej niż 5.000 zł. 

§ 3. 
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Koszty eksloatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie 
mogą być one przedmiotem dofinansowania. 

§ 4. 
1.Posiadacz nieruchomości otrzymuje zwrot części kosztów budowy 

przydomowej oczyszcalni ścieków ze środków budżetu gminy w wysokości 
określonej w § 2 niniejszej umowy - po zakończeniu inwestycji potwierdzonej 
protokołem odbioru. 

2.Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nastapi w terminie do 30 dni od daty 
zatwierdzenia przez Burmistrza Trzcianki kwoty dofinansowania. 

§ 5. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastapić za zgodą obu stron w drodze 

aneksu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 6. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
każdej ze stron. 

Podpisy stron 


