ZARZĄDZENIE NR 0050.0492.2021
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie
Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372, 1834), w związku z Uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r.,
poz. 218)
ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na
realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie Regulaminu przyznawania
dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Ornontowice.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice.
6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Naczelnika Wydziału Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami.
7. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia.
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice.
8. Opinie można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. Koperty zawierające opinie w postaci papierowej należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.
10. Opinie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: ug@ornontowice.pl,
w temacie wiadomości należy wpisać: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu
przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.
§ 2. Konsultacje
zostają
ogłoszone
za
pomocą
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Gminy
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
§ 3. Nadzór nad
Nieruchomościami.

wykonaniem

zarządzenia

pełni

Naczelnik

Wydziału

Środowiska

i Gospodarki

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka
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Projekt
z dnia 10 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403
ust. 2-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 18 listopada 2021 r.
Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Ornontowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Ornontowice, poza obszarem
Aglomeracji Ornontowice, wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/213/20 z dnia 30 grudnia
2020 r.
2. Dotacja ma na celu wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ochrony wód poprzez zainstalowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków w stopniu umożliwiającym
ich odprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje lub certyfikaty
potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.
4. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem wejścia w życie
niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem otrzymania dotacji jest wybudowanie i uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków
z jednoczesnym zlikwidowaniem osadników funkcjonujących jako szambo.
6. Dotacja udzielana jest wyłącznie osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości
(własność/współwłasność) wyposażonych w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych
i ujętych w Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych, na której nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
7. Dotacja przysługuje tylko jeden raz dla obiektu mieszkalnego, z którego odprowadzane będą
nieczystości ciekłe do przydomowej oczyszczalni ścieków. Za obiekt mieszkalny uznaje się budynek
mieszkalny (maksymalnie do 3 lokali mieszkalnych) oraz zespół budynków mieszkalnych na jednej lub kilku
nieruchomościach.
8. Na dzień złożenia wniosku o dotację, wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie, nie może zalegać
wobec Gminy z płatnościami podatków lokalnych, opłatami za wodę, odbiór odpadów komunalnych.
Rozdział 2.
Tryb i wysokość udzielania dotacji
1. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego, przed przystąpieniem
do realizacji inwestycji, pisemnego wniosku według wzoru przyjętego Zarządzeniem Wójta wraz z kompletem
załączników stanowiących:
1) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków do Starosty Mikołowskiego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że organ
nie wniósł sprzeciwu
2) zgodę właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt mieszkalny
z planowaną oczyszczalnią ścieków na realizację inwestycji, zgodę na zawarcie umowy o dotację
ze wskazaniem osoby spośród właścicieli/współwłaścicieli, z którą zawarta będzie umowa wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie jej dotacji.
2. Dotacji podlegają wyłącznie koszty zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast
nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
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5) wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji.
3. Dotacja udzielana jest w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości
zabudowanej obiektem mieszkalnym:
1) budynkiem mieszkalnym - do 50 % wartości brutto lecz nie więcej niż 4 000,00 zł,
2) zespołem budynków mieszkalnych - do 50 % wartości brutto lecz nie więcej niż 1 500,00 zł na każdy
budynek mieszkalny.
4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
5. Nabór wniosków o dotację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie prowadzony do
30 czerwca każdego roku.
6. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Wójta Gminy
Ornontowice, według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy.
7. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej przyznaniem.
8. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.
9. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych w niniejszym
Regulaminie, Wójt Gminy Ornontowice wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie
wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
10. Zawarcie umowy jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.
11. Dotacja będzie przekazywana w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną
realizację przedsięwzięcia po jego zakończeniu i rozliczeniu.
12. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi być zgłoszona zgodnie z Ustawą Prawo ochrony
środowiska do Wójta Gminy Ornontowice.
Rozdział 3.
Rozliczenie i wypłata dotacji
1. Termin zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia inwestycji nie może przekroczyć 15 listopada.
2. Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia inwestycji, według wzoru przyjętego Zarządzeniem
Wójta.
3. Do zgłoszenia zakończenia inwestycji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) imienny
dowód
zakupu
przydomowej
oczyszczalni
ścieków
oraz
jej
montażu
(rachunek lub faktura VAT), dokumentujące poniesione koszty w okresie od dnia podpisania umowy
o dotację wraz z potwierdzeniem zapłaty; przy rozliczeniu brane będą pod uwagę wyłącznie koszty
poniesione po dniu zawarcia umowy,
2) atesty, deklaracje lub certyfikaty potwierdzające zgodność użytych do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków materiałów z obowiązującymi normami,
3) oświadczenie, iż eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków spełnia wymogi zawarte
w Rozporządzeniu 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,
4) oświadczenie o zawarciu umowy na odbiór osadu z oczyszczalni,
5) oświadczenie o likwidacji zbiornika (szamba), w którym
na nieruchomościach objętych realizacją dotowanej inwestycji.

gromadzone

były

nieczystości

ciekłe

4. Wypłata środków nastąpi, po spełnieniu następujących warunków:
1) dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wskazanych w punkcie 2 i 3 niniejszego
Rozdziału,
2) weryfikacji złożonych dokumentów,
3) przeprowadzeniu, przez pracowników Gminy, oględzin zrealizowanej inwestycji, z których sporządzony
zostanie protokół (oględziny nieobowiązkowe w przypadku przeciwwskazań).
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4) umieszczeniu na oryginale faktury lub rachunku zapisu o wysokości udzielonej przez Gminę dotacji wraz
z datą i podpisem pracownika Urzędu Gminy.
Rozdział 4.
Zapisy końcowe
1. Wójt Gminy Ornontowice określi wzory dokumentów, które będą obowiązywać wnioskodawców
ubiegających się o dotację.
2. Wójt Gminy składa Radzie, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie dotyczące realizacji przedmiotu
niniejszego Regulaminu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Natomiast ustawa Prawo ochrony środowiska określa
zadania własne gminy, do których należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym
przedsięwzięć związanych z ochroną wód, do czego zaliczyć można realizację inwestycji polegających
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
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