
Uchwała Nr XXXII/252/13  
Rady Gminy DzierŜoniów 
z dnia 31 stycznia 2013 r 

 
  

w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji  
        przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DzierŜoniów 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  w związku z art. 403 ust. 2,3,4,5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji  

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy DzierŜoniów. Zasady udzielania 
i rozliczania dotacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Ustala się wzór karty oceny wniosku, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 
4. Ustala się wzór zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia, stanowiący załącznik 

nr 4 do uchwały. 
5. Ustala się wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia, stanowiący załącznik nr 5 do 

uchwały.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
§2 

1. Dofinansowanie udzielane będzie tylko dla inwestycji  realizowanych na nieruchomościach 
połoŜonych w granicach administracyjnych Gminy DzierŜoniów, znajdujących się na  obszarach 
nieobjętych  zbiorczą siecią  kanalizacji sanitarnej lub, których podłączenie do istniejącego 
systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemoŜliwe, bądź ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

2. Dofinansowanie będzie udzielane właścicielom, współwłaścicielom (w tym wspólnotom 
mieszkaniowym) oraz uŜytkownikom wieczystym nieruchomości pod warunkiem: 

a) zameldowania lub posiadania adresu siedziby firmy w danej nieruchomości w dniu 
złoŜenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków o którym mowa 
w zasadach,  

b) niezalegania z płatnościami wobec Gminy DzierŜoniów na dzień składania 
wniosku. 

3. Dopuszcza się złoŜenie jednego wniosku w celu dofinansowania jednej oczyszczalni, 
która będzie obsługiwać więcej niŜ jedna nieruchomość. 

 
§ 3 

1. Komisję do oceny wniosków oraz odbioru inwestycji powołuje Wójt Gminy 
DzierŜoniów w drodze zarządzenia. 

2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji 
określi Wójt Gminy DzierŜoniów w drodze zarządzenia.  

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy DzierŜoniów. 
  

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
  
 


