Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 r.
"REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP NA
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA
TERENIE GMINY GOŁDAP"

1.
2.
3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołdap.
Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy
Gołdap i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje
lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.
Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed
dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

§2
Beneficjenci
1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych, które w
rozumieniu przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ. U.112, poz.1316, ze zmianami)
klasyfikowane są następująco: 1110- budynki mieszkalne jednorodzinne, 1121budynki o dwóch mieszkaniach, 1122- budynki o trzech i więcej mieszkaniach.
2. W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację
można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego
budynku.
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2.
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§3
Kryteria wyboru
Dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust.2 ma na celu wspieranie przedsięwzięć
zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez zainstalowanie
indywidualnych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków w
stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez
zainstalowanie
indywidualnej
oczyszczalni
ścieków
z
jednoczesnym
zlikwidowaniem osadników funkcjonujących jako szambo w przypadku ich
występowania.
Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i
decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji.

§4
Źródła finansowania
1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Gołdap do wysokości kwoty

określonej na ten cel w budżecie Gminy Gołdap.
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację w celu zrealizowania przydomowej
oczyszczalni ścieków na nieruchomości zabudowanej budynkiem:
1) jednorodzinnym - w wysokości 3 000,00 zł,
2) wielorodzinnym - w wysokości 4 000,00 zł.
§5
Warunki udzielania dotacji i jej rozliczenia
1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane
po raz pierwszy.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji
inwestycji, składa w Urzędzie Miejskim w Gołdapi pisemny wniosek według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz następujące
dokumenty:
1) upoważnienie do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).
2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Gołdapskiego wraz z
oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu (załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu).
3. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków będzie prowadzony od 1 stycznia do 31 marca każdego roku, przy czym w
roku podjęcia uchwały termin ten wydłuża się do końca kwietnia.
4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez
Burmistrza Gołdapi, według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel.
5. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się
dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez
wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
6. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w
roku następnym.
7. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych,
określonych w niniejszym regulaminie, Burmistrz Gołdapi 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.
8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.
9. Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji.
10. Dotacja będzie wypłacona na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy.
11. Wnioskodawca który otrzymał dotację, po zakończeniu budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, nie później niż do 30 listopada, składa w Urzędzie Miejskim
w Gołdapi:
1) wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu);
2) imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montażu
(rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty;
3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672, ze zmianami) wraz z kopią atestów, deklaracji lub certyfikatów
potwierdzających zgodność użytych do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
materiałów z obowiązującymi normami.
12. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 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 2014 r., poz. 1800).

