
  Uchwała Nr XXXI/238/09
Rady Gminy Klodawa

z dnia 01 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  z gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska .

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie
gminnym(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 406
ust. 1 pkt. 4,9,12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1.Ustala  się  nastepujący priorytet  w  przyznawaniu  dotacji  na  dofinasowanie  z  Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych na inwestycje w obrębie
Gminy Kłodawa związane z ochroną środowiska:

1) oczyszczalnie przydomowe
2) utylizacja materiałów zawierających azbest
3) instalowanie urządzeń lub systemów wykorzystujących enerię odnawialną

§2.Dotacja  moŜe  być  udzielana  posiadaczom  nieruchomości  tj.  właścicielom,
współwłaścicielom, uŜytkownikom wieczystym.
   §3.JeŜeli  nieruchomość  stanowi  współwłasność  wymagana  jest  pisemna  zgoda  wszystkich
współwłaścicieli na realizację wnioskowanej inwestycji.
    §4.JeŜeli  inwestycja dotyczyła będzie dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie moŜe
ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt wykonanego przedsięwzięcia.  
      §5.O kolejności w przyznaniu dofinansowania decyduje termin złoŜenia wniosku w danym roku
kalendarzowym,
           a)poza kolejnością rozpatrywane będą wnioski dotyczące sytuacji wyŜszej konieczności  

            (względy bezpieczeństwa, względy społeczne)
    §6.Wniosek  o  dotację  składa się  do  Wójta  Gminy w terminie  do  dnia 15  września roku
poprzedzającego realizację inwestycji,
             1)Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
     §7.Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym moŜe otrzymać dofinansowanie tylko dla
jednej inwestycji:
           1)na oczyszczalnię ścieków – jeden raz na dziesięć lat
            a) wnioskodawca wnioskujący o dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków jest    

         zobowiązany do likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe   
           2)na utylizację materiałów zawierających azbest - w zaleŜności od potrzeb
           3)jednorazowo na urządzenia lub systemy wykorzystujące enerię odnawialną
        §8.Wysokość dofinansowania moŜe wynosić do 50 % wartości zamierzonego przedsięwzięcia,
jednak nie więcej niŜ 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na jedno przedsięwzięcie,
            a)preferencyjnie będą traktowane wnioski dotyczące utylizacji materiałów zawierających 

            azbest – do 100% kosztów utylizacji.
         §9.Przyznawanie dofinansowania następuje po zatwierdzeniu budŜetu na dany rok.
              a)wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć z Gminnego           

          Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie określona w uchwale 
          budŜetowej na dany rok kalendarzowy.

         §10. Zakończoną inwestycję wnioskodawca winien zgłosić w Urzędzie Gminy.
        §11.Dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty sporządzenia przez przedstawicieli
gminy protokółu zakończenia robót.
            a) wzór protokółu stanowi załącznik nr 2 do niniejszewj uchwały.
        §12.Dotacji nie udziela się na :
                a) rozbiórkę i transport materiałów zawierających azbest



                b)przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscach gdzie istnieje techniczna moŜliwość  
przyłączenia posesji  do istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz na obszarach na  

            których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w najbliŜszych 2 latach. 
               c)koszty zakupu pojedynczych elementów składających sie na przydomową oczyszczalnię 

   ścieków,  urządzenie  lub  system  słuŜący  wykorzystaniu  energii  odnawialnej.
        c)koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

         §13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
        §14.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego. 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Andrzej Legan



Załącznik nr 1do uchwały Nr XXXI/238/2009
Rady Gminy Kłodawa z dnia 01 kwietnia 2009r.

                                                            Kłodawa , dnia .....................................................

Imi ę i nazwisko..........................................................................................................................

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

Nr telefonu ................................................................................................................................

Nr dow. osob. ............................................................................................................................

Nr PESEL..................................................................................................................................

Nr NIP .......................................................................................................................................

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja

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

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

                                                                                                     

                                                                                                        Wójt Gminy Kłodawa
                                                   

                                                                   WNIOSEK

o przyznanie dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  .

Składam wniosek o przyznanie dotacji na...........................................................................................
............................................................................................................................................................  .

Określam:
1) datę rozpoczęcia ...........................................................oraz datę zakończenia inwestycji i oddania 

urządzenia, instalacji do uŜytku .................................................................……………………………

2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie
zlokalizowana ...........................................................................................
………………………………................................................................................................................
............................................
3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4) obiekt budowlany, dla którego będzie realizowana przedmiotowa inwestycja 
................................................................................................................................................................

Informuj ę o:



1) rodzaju (typie) zakupionej instalacji, urządzenia..............................................................................
.
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2) przepustowości  przydomowej  oczyszczalni ścieków .................................

3)  sposobie  odprowadzania  ścieków  (w  przypadku  przydomowej  oczyszczalni
ścieków)  ................................................................................................................................................
...........................................................................................................…………………………….......

Oświadczam, Ŝe:

1. Zapoznałem/am się z uchwałą Nr XXXI/    /2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia ... kwietnia 2009r.
w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji  z gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska .
2. Nie korzystałem/am do tej pory z dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska .
3. WyraŜam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli  gminy w
celu stwierdzenia zakończenia inwestycji. 

Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty:
1) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę na budowę budynku wraz z przydomową oczyszczalnią
ścieków,  lub  instalowaniem  systemów  wykorzystujących  enerię  odnawialną  -w  przypadku
nowych inewstycji 
lub kopię  zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe o  zamiarze przystąpienia  do
wykonania  robót  budowlanych  oraz  inne  dokumenty  wymagane  przy  przystąpieniu  do  budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków         
lub pozwolenie na budowę jeŜli chodzi o instalowanie pomp ciepła

2) aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność, uŜytkowanie wieczyste,
3) pisemną zgodę współwłaścicieli, o której mowa w §4 uchwały Nr XXXI/    / 2009,
4) imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za wykonanie  przedsięwzięć wyszczególnionych w
§1. pkt. 1, 2, 3
5)  certyfikat  lub aprobata techniczna wykazująca,  Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami  technicznymi–
bezpieczeństwo konstrukcji, uŜytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska
(waŜne w dniu zakupu).

                                                                                                /podpis wnioskodawcy/
• niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 2 do uchwały Nr  Nr XXXI/ 238 /2009
Rady Gminy Kłodawa  z dnia 01 kwietnia 2009r.

PROTOKÓŁ

       stwierdzenia  zakończenia  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków i  likwidację
istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, zamontowania kolektorów słonecznych, intalacji
pompy ciepła*

na nieruchomości w ....................................................., przy ul................................................
będącej własnością, współwłasnością, uŜytkowaniem wieczystym* Pana/Pani
...................................................................................................................................................

Pan/Pani  ........................................................................................  zgłosił/a  do  Urzędu  Gminy
Kłodawa  zakończenie budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  i  likwidację  istniejącego
zbiornika na nieczystości ciekłe, zamontowania kolektorów słonecznych, intalacji pompy ciepła *.

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ............................................................................ oraz na
podstawie złoŜonych dokumentów ustala się co następuje:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
PowyŜszy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Kłodawa na warunkach
określonych w umowie  Nr ..........................................................................................................

Protokół spisano w obecności:
Imię i nazwisko, Instytucja Podpis
1. .............................................. .................................................. ..................................................
2. .............................................. .................................................. ..................................................
3. .............................................. .................................................. ..................................................
4. .............................................. .................................................. ..................................................
5. .............................................. .................................................. ..................................................
6. .............................................. .................................................. ..................................................
• niepotrzebne skreślić *
•


