
UCHWAŁA NR LIX/370/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową 
przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 2 i 5 oraz art. 403 ust. 2, ust.4, ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określa się  zasady udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Drezdenko wskazując w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz 
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

2. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej z budżetu gminy, zwanej dalej dotacją, na 
realizacje zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na 
likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. 

§ 2. 1. O dotację ubiegać się mogą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych to jest osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe które dysponują prawem własności do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość 
znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację 
zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu wnioskodawcy. 

2. Dotacja na dofinansowanie likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do sieci 
kanalizacji sanitarnej może zostać udzielona wnioskodawcy na realizację zadania inwestycyjnego bez względu 
na liczbę nieruchomości przyłączanych przez wnioskodawcę do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Dotacją mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu 
w życie niniejszej uchwały. 

4. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji celowej nie może prowadzić na terenie 
nieruchomości, której dotyczy wniosek działalności gospodarczej. 

5. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków do wysokości środków 
finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy. 

6. Dotacja udzielana jest na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza 
kanalizacyjnego w wysokości- do 50% kosztów zadania inwestycyjnego jednak nie więcej niż 2500,00 zł 
brutto. 

7. Przez koszty rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową przyłącza wraz z podatkiem 
VAT, tj. koszty: 

1) opracowania dokumentacji projektowej, 

2) zakupu materiałów, robót budowlano – montażowych, 

3) obsługi geodezyjnej. 

8. Koszty powinny być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na wnioskodawcę. 

9. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji. 

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej na likwidację zbiornika bezodpływowego 
wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego zobowiązany jest złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim 
w Drezdenku pisemnie, drogą pocztową lub osobiście. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania może być także złożony za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy  Usług Administracji 
Publicznej ePUAP. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
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4. Do wniosku o dotację należy dołączyć kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.: 

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej, 

3) pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli, na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku 
o udzielenie dotacji, 

4) oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa zarząd wspólnoty zobowiązany jest do 
wniosku załączyć również: 

1) dokument potwierdzający uprawnienie zarządu do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości, 

2) udzieloną w formie uchwały zgodę mieszkańców na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową 
przyłącza kanalizacyjnego, 

3) zestawienie lokali, które będą przyłączone do sieci kanalizacyjnej. 

6. Określa się termin składania wniosków do 31 lipca każdego roku. 

7. Wnioski składa się przed wykonaniem prac polegających na likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz 
z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej. 

8. Wnioski rozpatruje i ocenia komisja powołana przez Burmistrza Drezdenka zarządzeniem. 

9. O zakwalifikowaniu wniosków do rozpatrzenia decyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku z uwzględnieniem daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Drezdenku. 

10. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę bądź nie przyznania 
dotacji, jego miejsce na liście zajmuje następny Wnioskodawca. 

11. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie dotacji, otrzymują pisemną informację o podjętym 
rozstrzygnięciu wraz z jego uzasadnieniem. 

12. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie umowy zawartej przez 
Gminę Drezdenko z podmiotami określonymi w § 2 ust.1. 

§ 4. 1. Po zrealizowaniu zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego 
w Drezdenku wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansownie kosztów likwidacji zbiornika 
bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z  załącznikiem nr 2 do uchwały. 
W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów rozliczeniowych, Wnioskodawca zobowiązany jest do 
ich dostarczenia w terminie 7 dni od dnia  wezwania do uzupełnienia dokumentów dokonanego w formie 
pisemnej. 

2. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu tj.: 

1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza, 

2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach wraz dowodami zapłaty (faktury lub rachunki związane 
z zadaniem inwestycyjnym), 

3) umowę z zarządcą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na odbiór ścieków, 

4) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika. 

3. Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 listopada danego roku, w którym podpisano 
umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nierozliczenia zadania w terminie do 
10 listopada, dofinansowanie nie będzie udzielone. 

4. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 28 dni od daty przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnych 
dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1. 

5. Wypłata dotacji celowej na rzecz Wnioskodawcy nastąpi na warunkach okreśłonych w zawartej umowie 
o udzielenie dotacji i niniejszym regulaminie. 

§ 5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305). 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/370/2022 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 marca 2022 r. 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Drezdenko na wykonanie przyłącza 
kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Drezdenko 

I. DANE WNIOSKODAWCY/ 

(w przypadku osoby fizycznej) 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 

adres zamieszkania: ulica .................................................................. nr domu............................ 

miejscowość......................................................... kod pocztowy................................................. 

nr telefonu..................................................................................................................................... 

II. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI: 

Miejscowość: …………………………………… 

Nr budynku …………………………………….. 

Numer ewidencyjny działki (ek) ……………………………………………………………… 

Obręb: …………………………………………………………………………………………. 

III. OKREŚLENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓRY MA BYĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ (WŁAŚCIWE ZANACZYĆ) 

- budynek mieszkalny jednorodzinny 

- budynek mieszkalny wielorodzinny 

(w przypadku wspólnoty mieszkaniowej) 

Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej ............................................................................................. 

adres Wspólnoty Mieszkaniowej................................................................................................. 

NIP ................................................... nr telefonu ....................................................................... 

nazwa banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy..................................................... 

numer rachunku bankowego Wnioskodawcy.............................................................................. 

osoba/y reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową: ..................................................................... 

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA* 

Imię i Nazwisko.......................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: ulica ............................................................. nr domu ..................... 

miejscowość .......................................................... kod pocztowy ............................................ 

nr telefonu …………………………………………………………………………………….. 

Załączniki do wniosku: 

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości; 

2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej; 

3) pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym 
właścicielem nieruchomości. 
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W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa zarząd wspólnoty zobowiązany jest 
do wniosku załączyć również: 

1) dokument potwierdzający uprawnienie zarządu do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości; 

2) zgodę mieszkańców udzieloną w formie uchwały na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego; 

3) zestawienie lokali, które będą przyłączone do sieci kanalizacyjnej. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udzielania dotacji celowej na likwidację zbiornika 
bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 
weryfikacji złożonego wniosku. 

- Oświadczam, że na terenie przedmiotowej nieruchomości na dzień złożenia niniejszego wniosku 
nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

- Oświadczam, że wydatki na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do 
sieci kanalizacji sanitarnej dotyczące przedmiotowej nieruchomości nie są 
finansowane/dofinansowane z innych bezzwrotnych źródeł. 

- Oświadczam, że dokonałem/am zgłoszenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

* wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika 

....................................................... 

(data i podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/370/2022 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Wniosek 

o rozliczenie dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów likwidacji zbiornika bezodpływowego 
wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego 

Wnioskodawca: ………………………………….……………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

Podstawa udzielenia dotacji celowej nr umowy ……………………… z dnia ……………….. 

Nr rachunku bankowego na który należy przekazać dotację ………………………………....... 

....................................................................................................................................................... 

Załączniki do wniosku: 

1) protokół odbioru wykonanego przyłącza kanalizacyjnego technicznego, 

2) umowę z zarządcą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na odbiór ścieków, 

3) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika, 

4) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach wraz dowodami zapłaty (faktury lub rachunki związane 
z zadaniem inwestycyjnym): 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………….......….. 

suma kwoty brutto: ……………………. 

........................................ 

data i podpis Wnioskodawcy 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 400a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną wód.  Finansowanie to, zgodnie z art.403 ust. 4 może polegać 
na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 
finansach publicznych z budżetu gminy. Przepis zaś art.403 ust.5 w/w ustawy stanowi, iż zasady 
udzielenia dotacji celowej, o której mowa  powyżej obejmujące w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do  finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposób rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. 
Wybudowana zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wiąże się z koniecznością podłączanie 
przyległych do niej nieruchomości. Mając na względzie konieczność przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty realizacji przyłączenia nieruchomości  do sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz fakt, że inwestycje te będą służyć ochronie środowiska i gospodarki 
wodnej (likwidacja zbiorników bezodpływowych, które często są nieszczelne) uznano za zasadne 
udzielić dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
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