
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/214/13 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 403 ust. 4  i 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza „Regulamin udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Dukla", stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Dziedzic 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 2755



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIV/214/13  

Rady Miejskiej w Dukli  

z dnia 27 czerwca 2013 r.  

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA BUDOWĘ  

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DUKLA  

§ 1. Cele udzielania dotacji: 

1) ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, 

2) stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

§ 2. 1. Regulamin określa zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Dukla. 

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Dukla. 

3. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, których 

przepustowość nie przekracza  7,5 m3/d. 

§ 3. Dotacja może zostać udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych:: 

1) osobom fizycznym, 

2) wspólnotom mieszkaniowym. 

§ 4. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, 

wspólnota mieszkaniowa oraz właściciele lub użytkownicy wieczyści kilku nieruchomości. 

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłatę dofinansowania 

jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy. 

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie obejmowała dwie lub więcej nieruchomości 

o dotację może ubiegać się osoba upoważniona przez pozostałych właścicieli nieruchomości. 

4. Dotacja może zostać udzielona w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze, 

gdzie zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi Gminy Dukla nie przewiduje się 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. 

5. Finansowaniu z dotacji nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w miejscowościach, gdzie istnieje techniczna 

możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

2) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

przewidzianych przepisami prawa, 

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni, 

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni, 

5) koszty konserwacji i eksploatacji oczyszczalni. 

§ 5. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (obejmującej koszty zakupu 

urządzenia wraz z montażem) może uzyskać dotację do wysokości: 

1) 2.000,00 zł - jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby jednego budynku mieszkalnego; 

2) 2.500,00 zł - jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby dwóch sąsiadujących ze sobą 

budynków lub lokali mieszkalnych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2755



3) 3.000,00 zł - jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby trzech lub więcej sąsiadujących ze 

sobą budynków lub lokali mieszkalnych. 

§ 6. 1. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej wraz załącznikami na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków należy złożyć Urzędzie Miejskim w Dukli w terminie do 30 września danego roku. 

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w następnym roku. Wnioski niekompletne nie będą 

rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 

2. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję do spraw weryfikacji wniosków oraz dokonania czynności 

związanych z odbiorem przydomowych oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją, powołaną przez 

Burmistrza Dukli. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania 

środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania 

ze względu na wyczerpanie środków finansowych w budżecie Gminy Dukla, mogą zostać przeniesione na rok 

następny według kolejności zgłoszeń. 

4. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy dotacji. 

§ 7. 1. Wypłata dotacji nastąpi w terminie i w sposób przewidziany w umowie dotacji. 

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków oraz dowodów zapłaty o równoważnej 

wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty oraz protokołu odbioru oczyszczalni. 
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