Załącznik do uchwały Nr 235/XXXVIII/2018
Rady Gminy Radłów z dnia 18 października 2018 roku

Regulamin budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
§1
1. W celu ograniczenia ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych
odprowadzanych bezpośrednio do gruntu lub wód, Gmina Radłów postanawia dofinansować
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zwanych dalej także oczyszczalniami.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi alternatywną metodę
zagospodarowania ścieków na obszarach, gdzie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej lub jej
budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona.
3. Głównym celem programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest
poprawa oraz ochrona stanu środowiska naturalnego w Gminie Radłów.
§2
1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub
gdy przyłączenie do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie, nieruchomość wyposaża się
w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko urządzenia zamontowane po udzieleniu
dotacji.
§3
1. Dofinansowanie wynikające z niniejszego Regulaminu wypłacane jest ze środków budżetu
Gminy Radłów.
2. Rada Gminy Radłów corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na
dofinansowanie budowy oczyszczalni.
3. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% łącznych
kosztów budowy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowej oczyszczalni
ścieków, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
4. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni,
2) koszt przygotowania dokumentacji projektowej.
§4
1. Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni mogą uzyskać osoby fizyczne, legitymujące
się prawem do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną na terenie Gminy
Radłów. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wypłacenie dofinansowania temu ze współwłaścicieli, który poniósł koszty budowy.

2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności łącznej małżeńskiej
małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek i w takiej sytuacji nie wymaga się oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Dofinansowanie nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do
oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności
gospodarczej.
4. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m³/dobę
(w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 33 ustawy Prawo wodne).
5. Wnioskodawca nie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Radłów na budowę oczyszczalni, jeśli w okresie ostatnich 10 lat takie dofinansowanie
otrzymał.
§5
1. Dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów przyznaje się na podstawie wniosku składanego
w Urzędzie Gminy Radłów.
2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się przed rozpoczęciem budowy
oczyszczalni i przed zakupem oczyszczalni.
3. Do wniosku wymienionego w ust. 2 wnioskodawca dołącza:
1) kserokopię dokumentu wykazującego prawo własności nieruchomości lub dokumentu
wykazującego tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) oświadczenie pozostałych współwłaścicieli, o którym mowa w § 4 ust. 1, jeśli
nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności,
3) deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną dla przydomowej
oczyszczalni ścieków, która ma być przedmiotem jego inwestycji.
4. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu
kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Gminy na dany rok budżetowy.
5. Kompletny wniosek kwalifikujący się do dofinansowania w danym roku budżetowym,
który z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel takiego dofinansowania nie
otrzymał, podlega realizacji w następnym roku budżetowym z pierwszeństwem przed
wnioskami składanymi od początku następnego roku budżetowego.
6. Wnioski przyjmuje się do dnia 15 września każdego roku.
7. Powołuje się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją.
8. Skład komisji ustala Wójt w drodze zarządzenia.
9. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie,

2) sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania
dofinansowania lub jego odmowy.
10. Komisja w uzasadnionych przypadkach może żądać od wnioskodawcy dodatkowych
dokumentów, informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.
11. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawiera się z właścicielem nieruchomości
umowę o udzielenie dotacji celowej.
12. Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznane dofinansowanie w terminie i w sposób
przewidziany umową.
§6
1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania, Gminie przysługuje prawo
kontrolowania realizacji przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, na której budowę zostało przyznane dofinansowanie.
2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni
niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych opracowanych przez producenta lub
dostawcę urządzeń. Ponadto dotacja podlega zwrotowi w całości lub części w przypadku jej
wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości. Nadmiernie pobrana dotacja obejmuje także przypadek pobrania dotacji w
wysokości większej niż 50% rzeczywistych kosztów budowy oczyszczalni ścieków oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Zwrot dotacji następuje wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
§7
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 - druk wniosku o udzielenie dotacji;
2) załącznik nr 2 – oświadczenie współwłaścicieli;
3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia właściciela o wyrażeniu zgody na realizację
inwestycji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (tytuł do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane);
4) załącznik nr 4 - druk protokołu z weryfikacji wniosku;
5) załącznik nr 5 - wzór umowy.

