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UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary
Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin, określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Karol Jóźwiak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Młynary, zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które
zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2. 1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest
inwestycjom realizowanym na cele mieszkaniowe, wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub tych ich
części, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez następujące podmioty
i jednostki zwane w dalszej części regulaminu „Dotowanymi”:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, tj.:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 3. 1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest
spełnienie jednego z poniższych warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana
jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej,
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym stanie
technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków,
5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.
§ 4. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte
w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich
zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
§ 5. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Miasta i Gminy Młynary, przeznaczoną na
dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok
budżetowy.
§ 6. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 80%
kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
00/100 złotych).
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 7. 1. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na
wniosek Dotowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
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1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni
ścieków.
3. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, w dniu podpisania umowy
o udzielenia dotacji należy dostarczyć:
1) dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy – Prawo budowlane
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawomocna decyzja pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie
o zamiarze wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu).
4. Dokumenty określone w ust. 2 i 3, należy dołączyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za
zgodnością.
5. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym
Regulaminie.
6. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie
pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma
o uzupełnieniu. Nie uzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.
7. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach
i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 6. W przypadku większej liczby wniosków,
zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku
budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Miasta i Gminy Młynary.
8. Umowa o udzielenie dotacji zostanie podpisana po zagwarantowaniu odpowiednich środków
finansowych w budżecie Miasta i Gminy Młynary.
9. Termin trwania naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków określa się od 01 marca do 30 sierpnia każdego roku budżetowego.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 8. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do dofinansowania, zostanie zawarta
umowa z Dotowanym o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków.
§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji składa oświadczenie o wykonaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków i przystąpienia do jej eksploatacji według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do Regulaminu.
2. Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:
1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację przydomowej
oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu);
2) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, gdy budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Młynary

.....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)
.................................................................…
.....................................................................
(adres)
.....................................................................
(numer telefonu)
….…..……………………., dnia …….…………..
(miejscowość)
(data)

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Młynary

1. Nazwa inwestycji, na którą ma być udzielona dotacja:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Opis zakresu rzeczowego inwestycji:
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
3. Wskazanie efektu ekologicznego, który będzie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji:.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Lokalizacja zadania:
a) adres nieruchomości:
……………………………………………………………………………………………………………
b) numer działki ewidencyjnej: ……………………… obręb …………………………………………..
c) tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………...
d) współwłaściciel/e (jeżeli istnieje): …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
5. Planowany koszt wykonania zadania:
………………………………………………………………
6. Wnioskowana wysokość dotacji celowej: ………………………………………………………………
7. Planowana data rozpoczęcia zadania:
....................................................................
8. Planowana data zakończenia zadania:
……………………………………………
9. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł lub o wystąpieniu do innych
podmiotów o przyznanie środków publicznych na wnioskowane zadanie :
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz, że zapoznałem/am się z uchwałą
Nr ………/……/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia ................................................... w sprawie ustalenia
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Młynary.
....……………………………………
(Podpis wnioskodawcy)
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Załączniki :
1) Aktualna mapa nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary

Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków
W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ........................................ o udzielenie dotacji do
zakupu/zakupu

i

montażu*

przydomowej

oczyszczalni

ścieków,

zlokalizowanej

w miejscowości ..............................................................................., gmina Młynary, na działce o nr
ewidencyjnym ...................... obręb geodezyjny …………………..……...……...………., oświadczam,
że zakończono przedmiotową inwestycję i przystąpiono do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na
środowisko glebowe i wody gruntowe oraz nie wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości
sąsiednich.
* - niewłaściwe skreślić

