
          Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Nr Xl/4/2013 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
z dnia 23 stycznia 2013r. 

 
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
§ 1.1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska 
przez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie 
ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami.  
2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków z obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.  
 
§ 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń 
przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych 
(budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego) zlokalizowanych na terenie Gminy 
Ząbkowice Śląskie, z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych 
funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania. 
 
§ 3.1. Ilość środków przeznaczonych z budżetu gminy na dofinansowanie tego typu 
przedsięwzięć, będzie określana w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.  
2. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane do momentu wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  
3. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym wyżej 
wymienionego dofinansowania, jest data przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach 
Śląskich protokołu końcowego odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków – 
nie później niż do 15 listopada danego roku. 
 
§ 4.1. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% 
udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł brutto. 
2. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy kosztów realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków, może być udzielone tylko raz.  
 
§ 5. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia przed przystąpieniem 
do realizacji, w którym należy określić:  
 1) geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia 

ścieków, 
 2) określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 3) określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków, 
 4) informacje o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt 

przedsięwzięcia, 
 5) informacje o sposobie likwidacji istniejącego szamba, 
 6) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 
 
§6.1. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest 
przedłożyć odpowiednio: 



1) pozwolenie na budową wydane przez Starostę Ząbkowickiego na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli jest wymagane, 

2) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach 
Śląskich o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3) pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Ząbkowickiego, 
4) zgłoszenie instalacji do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich o oddaniu do 

użytku oczyszczalni. 
2. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, 
posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli na posadowienie, zainstalowanie, 
użytkowanie oczyszczalni ścieków na określonej działce. 
 
§7.1. O możliwości dofinansowania decyduje kolejność – data złożenia wniosku. 
2. Pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym wniosek, podlega ocenie 
wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, potwierdzonej protokołem z wizji 
lokalnej.  
3. Protokół z wizji lokalnej jest podstawą do sporządzenia umowy o dofinansowaniu,  
 
§ 8.1.Środki dofinansowania zostaną przekazane na podstawie protokołu odbioru 
przedsięwzięcia sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu przez 
wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia. 
2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawiciela Gminy, Wnioskodawcy 
oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy. 
3. Do protokołu należy dołączyć: 
    1) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni 

ścieków (potwierdzone kopie faktur za zgodność z oryginałem), 
    2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca zapewnienie zgodności z kryteriami 
technicznymi  - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, 
zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni). 
 
§ 9. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalne ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje 
możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni 
ścieków,  

3) koszty robocizny własnej wnioskodawcy, 
4) instalacje już wykonane lub w trakcie realizacji.  

 
 

 


