BR.0007.130.2019
UCHWAŁA NR XIV/176/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników
bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 2
i art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. – Dz. U.
z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników
bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2020
roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

0774e75b-d111-ea11-839f-74867ae26072 Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych Gminy należy m.in.
finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną wód. Powyższa
ustawa stanowi również, iż finansowanie to może polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu
Gminy, na zasadach określonych przez Radę Miejską w drodze uchwały.
W zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną wód dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale,
może zostać przeznaczona na realizację przedsięwzięć polegających na budowie szczelnych
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków lub przydomowych
przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości w Gminie Czersk.
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Załącznik
do Uchwały Nr XIV/176/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 listopada 2019 r.
Program udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników
bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków

1.

2.
3.
4.

§ 1.
Przedmiot dotacji
Dotacja, o której mowa w niniejszym Programie, może zostać przeznaczona na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego, przydomowej
oczyszczalni ścieków lub przydomowej przepompowni ścieków, które będą zlokalizowane na terenie
nieruchomości w Gminie Czersk.
Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia z Gminą
Czersk umowy o udzielenie dotacji.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej przyznaniem.
Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku
budżetowym, nie przechodzą automatycznie na rok następny.

§ 2.
Podmiot dotacji celowej
1. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego Programu uprawnione są:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe.
2. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają następujące warunki:
1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają realizować przedsięwzięcie objęte
dotacją,
2) przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie nieruchomości położonej w Gminie Czersk.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 3.
Burmistrz ogłasza informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji poprzez jej
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Czersku.
Podstawą uzyskania dotacji jest złożenie wniosku przez właściciela nieruchomości (inwestora) do
Burmistrza do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.
Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik nr 1 lub nr 3 do Programu.
Wniosek o udzielenie dotacji składa się w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, z kompletem
wymaganych załączników, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku lub drogą pocztową na
adres: Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) mapkę lokalizacyjną,
2) kopię dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością,
3) w przypadku współwłaścicieli nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę współwłaściciela na
realizację przedsięwzięcia,
4) kopię wymaganych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym.
Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż do

31 października roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.
7. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 4.
Wysokość dotacji
1. Dotacja z budżetu Gminy udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją
przedsięwzięcia.
2. Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:
1) 5.000 zł dla przydomowych przepompowni ścieków,
2) 2.500 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) 1.500 zł dla szczelnych zbiorników bezodpływowych.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§ 5.
Termin zakończenia i rozliczenia dotacji celowej
Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31 października danego roku.
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku,
wnioskodawca zgłasza jego zakończenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 lub nr 4 do
Programu oraz dostarcza następujące dokumenty:
1) kopie faktur lub rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia, wystawionych przez
przedsiębiorcę,
2) potwierdzenie zakończenia prac i funkcjonowania urządzenia wydane przez Wydział Inwestycji i
Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku,
3) w przypadku budowy przydomowych przepompowni ścieków potwierdzenie przyjęcia do
eksploatacji i włączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Czersku,
4) oświadczenie wykonawcy urządzenia, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i
gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje prawidłowe oczyszczanie
ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników.
Dotacja wypłacana jest przelewem, na wskazany w umowie rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od
akceptacji wniosku o wypłatę dotacji.
Dotacja nie może dotyczyć wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego
finansowania).
Jeżeli po udzieleniu dotacji wyjdą na jaw okoliczności świadczące o udzieleniu dotacji osobie
nieuprawnionej lub o wykorzystaniu udzielonej dotacji w sposób sprzeczny z umową i niniejszą
uchwałą, Burmistrz zażąda zwrotu udzielonej dotacji w całości lub w części wraz z ustawowymi
odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia udzielenia dotacji.
W przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej
przyznania dotacji celowej, wnioskodawca traci prawo do otrzymania dotacji.

Załącznik nr 1
do Programu udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie budowy
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków
i przydomowych przepompowni ścieków
….………………., dnia ………….20…… r.
……………………………..……
(imię i nazwisko)

………………………………..…
(dokładny adres zameldowania)

BURMISTRZ CZERSKA
…………………..………………
(nr działki i obręb geodezyjny)

……………………..……………
(telefon kontaktowy)

Proszę o udzielenie dotacji celowej na budowę: przydomowej oczyszczalni ścieków /
szczelnego zbiornika bezodpływowego*, na działce nr: ………………………….……..…… położnej
w miejscowości ……………………………………………………...…., w kwocie …………………… zł.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Dane do umowy:
PESEL: ……………………………………………………………………………………………...……….
seria i numer dowodu tożsamości: …………………………………………………………………………..
nr konta bankowego oraz imię i nazwisko właściciela konta bankowego: ………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z budżetu Gminy Czersk z innego
tytułu, ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki:
- mapka lokalizacyjna,
- kopia dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością,
- w przypadku współwłaścicieli nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę współwłaściciela
na realizację inwestycji,
- kopie wymaganych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym,
- inne: ……………………………………………….………………………………………………

Załącznik nr 2
do Programu udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie budowy
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków
i przydomowych przepompowni ścieków
….………………., dnia ………….20…… r.
……………………………..……
(imię i nazwisko)

………………………………..…
(dokładny adres zameldowania)

BURMISTRZ CZERSKA
…………………..………………
(nr działki i obręb geodezyjny)

……………………..……………
(data i numer zawartej umowy o dotację)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ
związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego*
W związku z umową numer ……………………………….. z dnia …………………………….,
zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego*,
wybudowanej(-go) na terenie mojej nieruchomości:
1) położonej na działce ewidencyjnej nr ……………., obręb ewidencyjny ……………………
2) w miejscowości …………………………………………………..
3) przeznaczonej do obsługi …………………………….…….. osób
4) maksymalna wydajność oczyszczania ………………..…. …m3/d
5) wielkość zbiornika bezodpływowego ………………..…...….. m3
oraz wnoszę o wypłatę dotacji celowej w kwocie ………………. zł
………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku o udzielenie dotacji są aktualne.
………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- kserokopie faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- potwierdzenie zakończenia prac i funkcjonowania urządzenia wydane przez Wydział
Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku,
- oświadczenie wykonawcy urządzenia, że roboty montażowe zostały przeprowadzone
prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje
prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
- inne: ………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3
do Programu udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie budowy
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków
i przydomowych przepompowni ścieków
….………………., dnia ………….20…… r.
……………………………..……
(imię i nazwisko)

………………………………..…
(dokładny adres zameldowania)

BURMISTRZ CZERSKA
…………………..………………
(nr działki i obręb geodezyjny)

……………………..……………
(telefon kontaktowy)

Proszę o udzielenie dotacji celowej na budowę: przydomowej przepompowni ścieków na
działce nr: ………………………….……..…… położnej w miejscowości …………………………...….,
w kwocie …………………… zł.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Dane do umowy:
PESEL: ……………………………………………………………………………………………...……….
seria i numer dowodu tożsamości: …………………………………………………………………………..
nr konta bankowego oraz imię i nazwisko właściciela konta bankowego: ………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z budżetu Gminy Czersk z innego
tytułu, ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- mapka lokalizacyjna,
- kopia dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością,
- w przypadku współwłaścicieli nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę współwłaściciela
na realizację inwestycji,
- kopie wymaganych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym,
- inne: ……………………………………………………………………..…………………………

Załącznik nr 4
do Programu udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie budowy
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków
i przydomowych przepompowni ścieków
….………………., dnia ………….20…… r.
……………………………..……
(imię i nazwisko)

………………………………..…
(dokładny adres zameldowania)

BURMISTRZ CZERSKA
…………………..………………
(nr działki i obręb geodezyjny)

……………………..……………
(data i numer zawartej umowy o dotację)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ
związanej z budową przydomowej przepompowni ścieków
W związku z umową numer ……………………………….. z dnia …………………………….,
zgłaszam wykonanie przydomowej przepompowni ścieków, wybudowanej na terenie mojej
nieruchomości:
1) położonej na działce ewidencyjnej nr ……………., obręb ewidencyjny ……………………
2) w miejscowości …………………………………………………..
3) przeznaczonej do obsługi …………………………….…….. osób
4) maksymalna wydajność przepompowni..……………..…. …m3/d
oraz wnoszę o wypłatę dotacji celowej w kwocie ………………. zł
………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku o udzielenie dotacji są aktualne.
………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- kserokopie faktur i rachunków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- potwierdzenie zakończenia prac i funkcjonowania urządzenia wydane przez Wydział
Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku,
- potwierdzenie przyjęcia do eksploatacji i włączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
- oświadczenie wykonawcy urządzenia, że roboty montażowe zostały przeprowadzone
prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje
prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
- inne: ……………………………………………………….……………………………………...

