UCHWAŁA NR V/52/15
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.:
Dz. U. z 2013r.
poz.
594,
poz.645,
poz.
1318,
2014r.
poz.
379,
poz.
1072),
art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 1232,
poz.1238, 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, 2015r. poz. 122, poz. 151)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim
Małgorzata Grabarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr V/52/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zasady udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów
Łódzki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Rozdział 1.
Przepisy ogólne, warunki przyznania dotacji
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy
Aleksandrów Łódzki realizacji przedsięwzięć, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
które będą zlokalizowane na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
§ 2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zmianami), ze środków budżetu Gminy Aleksandrów
Łódzki, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.
§ 3. 1. Dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zwaną dalej „dotacją” mogą uzyskać
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz położonych na nich budynków,
z których odprowadzane są ścieki bytowe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
2. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość
nieruchomości na których realizowana będzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Dotacji nie mogą uzyskać podmioty określone w ust. 1, których budynki położone są na terenach miasta
i gminy uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków z tych budynków oraz
w rejonach gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w przeciągu trzech najbliższych lat.
§ 4. 1. Dotacja może zostać udzielona na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze
o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się - zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Aleksandrów Łódzki - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też
w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych
niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Dotacją objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych,
których przepustowość nie przekracza 5m3/d.
3. Warunkiem uzyskania dotacji jest zapewnienie zmiany sposobu odprowadzenia ścieków poprzez likwidację
zbiornika na nieczystości płynne (szamba) i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących
budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego
budynku mieszkalnego.
§ 5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na budowę oczyszczalni, która gwarantuje osiągnięcie
redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń 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 2014r.
poz. 1800)
§ 6. 1. Wysokość dotacji do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 70%
udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 8.000 zł brutto.
2. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji przedsięwzięcia, poniesione przez podmiot
otrzymujący dotację po podpisaniu umowy z Gminą Aleksandrów Łódzki.
3. Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu
oczyszczania ścieków, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wraz z elementami służącymi do
podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.
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4. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania prac projektowych i konserwacji urządzeń .
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych
zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji
§ 7. 1. Wnioski o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy składać w Urzędzie Miejskim
w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie
Miejskim w Aleksandrowie
Łódzkim
(Plac Kościuszki 4, Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 6 lub ze strony
internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl ).
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której
będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków przy czym:
- w przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowana wieczystego,
wnioskodawca winien dołączyć zgodę właściciela nieruchomości albo użytkownika wieczystego na realizację
inwestycji,
- w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, należy dołączyć zgodę wszystkich.
współwłaścicieli.
b) kserokopię potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu przez Starostę Zgierskiego wobec zgłoszenia budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków lub kserokopię prawomocnego pozwolenia na budowę,
c) kserokopię dokumentacji projektowej przydomowej oczyszczalni ścieków,
d) wstępny kosztorys określający szacunkowy koszt przedsięwzięcia.
§ 8. 1. Rozpatrywanie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z załącznikami następować będzie według
kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
3. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dotacji lub
o odmowie dotacji.
§ 9. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą a podmiotem określonym w § 3 ust.1
zawierająca w szczególności :
1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji i termin jej wykorzystania,
3) sposób i termin rozliczenia dotacji w tym termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,
4) tryb kontroli wykonania zadania,
5) konsekwencje niedotrzymania warunków umowy oraz niezgodności wykonanych działań z wymogami
przepisów prawa i niniejszej uchwały.
2. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wnioskodawcy.
§ 10. 1. Podpisanie umowy z wnioskodawcą o udzieleniu dotacji uzależnione jest od zabezpieczenia na ten cel
odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.
2. Łączna wielkość środków przeznaczonych na dotacje budowy oczyszczalni będzie określona w uchwale
budżetowej na dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków w danym roku, dotacje będą realizowane
w następnym roku kalendarzowym, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.
3. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
§ 11. 1. Przedsięwzięcie objęte dotacją
należy wykonać najpóźniej do dnia 31 października roku
kalendarzowego, na który została udzielona dotacja.
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2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca zgłosi Gminie jego wykonanie oraz dostarczy dokumenty
wymienione w §12.ust.3.
Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 12. 1. Podmiot , który uzyskał dotację , po zakończeniu inwestycji, nie później niż 30 dni od dokonania
odbioru robót będących przedmiotem dotacji ,zgłasza pisemnie na odpowiednim formularzu zakończenie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. W ramach rozliczenia dotacji podmiot , który uzyskał dotację przedkłada dokumenty wskazane w umowie ,
w szczególności:
a) kserokopie faktur/rachunków (oryginały do wglądu), wystawione na wnioskodawcę potwierdzających
poniesienie nakładów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji inwestycji,
c) protokół odbioru końcowego zadania podpisanego przez osobę uprawnioną,
d) certyfikat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, w tym atesty higieniczne,
e) w przypadku nieruchomości nowo wybudowanych -zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Zgierzu o nie zgłoszeniu sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania budynku mieszkalnego do
którego będzie podłączona przydomowa oczyszczalnia.
4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlegać będą zwrotowi na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych.
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