UCHWAŁA NR XVI/135/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 29 lutego 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz.
1515 t.j. ) i art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.
poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji ubiegać się mogą:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
(dalej zwanych wnioskodawcą)”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia w wysokości 40%
udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów kwalifikowanych na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) dla jednej
nieruchomości.
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: koszty przygotowania dokumentacji technicznej
(kosztorysów, map, projektów, operatów wodno-prawnych, usług geodezyjno-kartograficznych), koszty
dostawy oraz zakupu oczyszczalni ścieków oraz materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty
montażu i budowy oraz koszty sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana do 31 maja danego roku.
2. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku:
1) odstąpienia od realizacji zadania;
2) niedotrzymanie deklarowanych terminów realizacji zadania;
3) wystąpienie okoliczności, których mowa w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/135/16
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 lutego 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
stwarza możliwość udzielenia dotacji na realizację zadań z ochrony środowiska, w tym budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom
fizycznym. Zgodnie z art. 403 ust. 6 udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie
umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi
pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Z kolei art. 403 ust 4. mówi że finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu
powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizyczne,
b) wspólnot mieszkaniowe,
c) osób prawne,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 250 mówi: Zarząd jednostki samorządu
terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy
odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji,
zawiera umowę, która określa w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki
dotacji;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z
tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale.
Stosowna uchwała Nr XV/126/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy w
dniu 29 stycznia 2016r. Potrzeba zmiany powyższej uchwały wynika w szczególności z przepisów Ustawy o
finansach publicznych oraz z konieczności usystematyzowania rodzaju dokumentów wymaganych do
przedłożenia przez podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w
zależności od specyfiki planowanego przedsięwzięcia. Zmiana ww. uchwały określa również rodzaj kosztów
kwalifikowanych objętych dofinansowaniem.
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