ZAR ZĄD ZENIE Nr 3 8/ 2015
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze
zmianami) w związku z uchwałą nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określania
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r., poz. 876) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ustalam wzór wniosku o przekazanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Ustalam wzór umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Zastępca Wójta

Krzysztof Urbanek
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/2015
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

…………………, dnia ……………….

Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………...
PESEL: …………………………………………………………………………………………………...
Seria i numer dowodu osobistego: …………………… wydany przez : ………………………………...
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..
2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
Numer ewidencyjny działki: ………………. arkusz mapy: ……. obręb: ……………………………….
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przyjęte rozwiązania techniczne, liczba
obsługiwanych przez oczyszczalnię osób, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni).
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………...
Data zakończenia: ………………………………………………………………………………………..
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5. Szacunkowy koszt budowy: ………………………………………………………………………… zł
Oświadczam, że:
 zapoznałem/-am się z treścią uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r., poz. 876),
 zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Łubnianach przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

………………………………………

………………………………………

(Miejscowość, data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości.
2. Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób).
3. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz
oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana odrębnym zarządzeniem Wójta):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Łubniany, dnia ………………………

Członkowie Komisji:
1. ………………………………………
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Komisji

2. ………………………………………

Członek Komisji

(imię i nazwisko)

3. ………………………………………
(imię i nazwisko)
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………………………………
(pieczęć i podpis)

………………………………
(pieczęć i podpis)

Członek Komisji

………………………………
(pieczęć i podpis)
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 38/2015
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

…………………, dnia ……………….

Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
WNIOSEK
O PRZEKAZANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
W związku z wnioskiem z dnia …………………….… w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zawiadamiam, że w dniu ………………… zakończyłem/-am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i w związku z tym przedkładam przedstawione poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji.
1. Dane osobowe Beneficjenta.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………...
PESEL: …………………………………………………………………………………………………...
Seria i numer dowodu osobistego: …………………… wydany przez : ………………………………...
2. Koszt realizacji przedsięwzięcia.
Wartość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg faktur, rachunków: ………………………. zł
(słownie złotych …………………………………………………………………………………………)
3. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montażu (rachunek lub faktura VAT)
wraz z potwierdzeniem zapłaty.
2. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy w Łubnianach zgodnie z
art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze
zmianami).
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 38/2015
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UMOWA NR ………………………
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Gminą Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany reprezentowaną przez
Pana Krystiana Baldy – Wójta Gminy Łubniany
zwanej dalej Gminą
a
Panią/Panem ……………………………………………….., PESEL: ……………………………………
zamieszkałą/-ym w: ………………………………………………………………………………………
legitymującą/-ym się dowodem osobistym: seria …………………….. nr ……………………………….
wydanym przez …………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Beneficjentem
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Beneficjentowi na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………. arkusz mapy ……….,
obręb …………………………………., zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr VI/44/15 Rady
Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych
na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r., poz. 876).
§2
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w §1 w terminie do dnia
……………......., zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
ze zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 ze zmianami), a także ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469
ze zmianami).
3. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe eksploatowanie i
funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków i tym samym do spełnienia wymogów określonych 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).
4. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
§3
1. W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela Beneficjentowi dotacji celowej w wysokości …………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………………).
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2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Beneficjentowi na rachunek bankowy:
……………………………………………………………………… w terminie 21 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku o przekazanie dotacji.
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta,
c) koszty transportu,
d) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
e) wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy.
4. Za termin wykorzystania dotacji uważa się termin wykonania prac związanych z realizacją zadania
objętego niniejszą umową, jednak nie dłużej niż do końca roku, w którym podpisana została niniejsza
umowa.
5. Za termin i sposób rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o przekazanie
dotacji wraz z załącznikami zostanie zaakceptowany przez Komisję oceniającą wnioski, powołaną odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany, i przekazany do wypłaty dotacji na rachunek Beneficjenta określony w ust. 2.
6. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w przypadku:
a) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji,
b) nieprzestrzegania ustaleń regulaminu udzielania dotacji lub niniejszej umowy,
c) gdy wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów ochrony środowiska.
§4
1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
a) przeprowadzenia kontroli wykonania zadania określonego w §1 oraz wypełniania przez Beneficjenta warunków niniejszej umowy przez Komisję, o której mowa w §3 ust. 5,
b) wezwania Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie
ustaleń niniejszej umowy.
§5
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny,
właściwy dla Gminy.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i dwóch
dla Gminy.
GMINA
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