
ZARZĄDZENIE NR GPNŚ /  4    / Z / 2008 

Burmistrza Gminy i Miasta  Lwówek Śląski 

z dnia  30 stycznia 2008 

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim dla 
właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
realizujących przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m 3 „ 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 ze zm.), w związku 
z art. 406 pkt. 7a i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska ( t. j. Dz. U. Nr 129 z 2006 r. poz. 902) oraz załącznika nr 12  do Uchwały 
Nr XVI/94/08 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24.01.2008 r.w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2008 rok, zarządzam co 
następuje: 

§1 

Zatwierdzam do realizacji „Regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Ś ląskim dla 
właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
realizujących przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m 3 „ 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony  Środowiska 

§3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

w sprawie przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim 
dla właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu 

Gminy i Miasta Lwówek Śląskir 

realizujących 
przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m
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Część I – postanowienia ogólne. 

§ 1 

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Gminy Lwówek Śląski zestawienia przychodów            

i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku 

Śląskim zwanego dalej „Funduszem” Burmistrz Gminy i Miasta  Lwówek Śląski zwany 

dalej Burmistrzem przystępuje do przekazywania dotacji ze środków Funduszu na 

realizację zadania: Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m
3
 

przez właścicieli/posiadaczy nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski – w 

ramach wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną wód - w oparciu o poniższe 

procedury. 

§ 2 

1. Dotacja będzie udzielana osobom fizycznym zwanymi dalej Dotowanym, które są 
właścicielami/posiadaczami nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski. 

2. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób spełniających warunki określone w ust. 

1, po zawarciu umowy pomiędzy Funduszemm  a Dotowanym.  

3. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego. 

4. Wzór wniosku i umowy, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu określi 
Burmistrz . 

§ 3 

1. Organem właściwym do rozdzielenia ogólnej kwoty dotacji na wykonanie zadania 

określonego w § 1, w ramach środków uchwalonych przez Radę Miejską, ujętych w 

wydatkach Funduszu na dany rok, jest Burmistrz. 

2. Burmistrz  powołuje 3 osobową Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków 

o dotację. 
3. Burmistrz   postanawia o udzieleniu i kwocie dotacji lub o odmowie jej udzielenia na 

podstawie: 

- stanowiska Komisji Kwalifikacyjnej,  

- kosztów realizacji zadania, 



- planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego. 

4.  Kwota dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania.  

§ 4 

1. Burmistrz ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim 

oraz na stronie internetowej tegoż Urzędu dnia termin składania wniosków o dotację 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, o których 

mowa w § 2 ust.1 i 3.  

2. Ustala się termin składania wniosków o dotację z Funduszu – do 30 września roku 

kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja zadania 

3. Burmistrz jest upoważniony do zmiany określonego w ust. 2 terminu składania 

wniosków o dotację, a informacje o zmianie terminów składania wniosków  Burmistrz 

ogłasza każdorazowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu. 

Część II – tryb postępowania o udzielenie dotacji.  

§ 5 

Ustala się następujący tryb i zasady przyznawania dotacji: 

1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o 

udzielenie dotacji.  

2. Do wniosku , o którym mowa w ust.1 należy dołączyć: 

- dokument potwierdzający własność nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt   

  notarialny), 

- zgłoszenie robót budowlanych  do Starosty, 

       3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w    

          tym regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie. 

       4. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 5. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich składania.  

6. Burmistrz  oraz Komisja Kwalifikacyjna mogą uzależnić rozpatrzenie wniosku od 

złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 

7. Wnioski złożone w terminie, a nie zrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków 

Funduszu zostaną przesunięte do rozpatrzenia na rok następny, jeśli w uchwale 

budżetowej środki te zostaną zapisane. 

8. Burmistrz  informuje niezwłocznie zainteresowanych o przyznaniu dotacji i terminie 

podpisania umowy dotacji. 

9. Nie zawarcie umowy dotacji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o 

przyznanej dotacji skutkuje nieważnością decyzji o przyznaniu dotacji.  



§ 6 

1. Dotacja będzie wypłacona jednorazowo Dotowanemu na podane konto bankowe lub 

w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

2. Terminy wypłat dotacji ustala Burmistrz  w zależności od posiadanych środków. 

3. Dotacje przyznane zgodnie z niniejszym zarządzeniem winny być wykorzystane w 

tym samym roku, w którym zostały przyznane. 

§ 7 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a 

Dotowanym, realizującym zadanie określone we wniosku.  

2. Umowa dotacji, o której mowa w ust.1 winna określać w szczególności: 

- kwotę udzielonej dotacji, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia dotowanego zadania oraz planowany efekt rzeczowy i    

   ekologiczny, 

- termin przekazania dotacji, 

 -uprawnienia Funduszu w zakresie kontroli wykorzystania przekazanych środków oraz   

   sposób zabezpieczenia ewentualnego ich zwrotu, 

- szczegółowe obowiązki dotowanego, wynikające z umowy, 

- sposób i tryb rozwiązania umowy, 

      - okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy, skutki rozwiązania umowy oraz  

    sankcje z tytułu niewykonania przez realizującego zadanie obowiązków umownych, 

- postanowienia dotyczące rozliczenia dotacji oraz sankcje za nieterminowe 

przedstawienie rozliczenia dotacji. 

 

§ 8 

1. Fundusz może natychmiastowo rozwiązać umowę dotacji w przypadku, gdy: 

- Dotowany nie przystąpił w terminie do realizacji lub odstąpił od realizacji zadania, na   

   które została udzielona dotacja, 

-  dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, 

-  Dotowany nie dotrzymuje innych warunków zastrzeżonych w umowie. 



§ 9 

1. Strony mogą uzgodnić nowe warunki umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

zmieniających warunki realizacji zadania, na które nie miały wpływu mimo 

zachowania należytej staranności a także w innych uzasadnionych wypadkach.  

2. Wniosek dotyczący uzgodnienia nowych warunków umowy musi być złożony 

najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania lub rozliczenia zadania w 

zależności od tego, czego dotyczy, po zaistnieniu okoliczności zmieniających te 

warunki. 

Część III – sposób rozliczenia dotacji. 

§ 10 

1. Rozliczenie dotacji ze środków Funduszu winno nastąpić w terminie do 14 dni od 

odbioru końcowego inwestycji i nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym 

przyznano dotację. 
2. Szczegółowe przeznaczenie dotacji oraz sposób rozliczenia zadania i dokumentów 

wymaganych do rozliczenia dotacji określa umowa dotacji. 

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek 

bankowy Funduszu o numerze 30 8384 0009 0010 0582 2000 0009, nie później niż w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania Funduszu. 

§ 11 

W umowie, o której mowa w § 7 ust.1 zamieszcza się postanowienie, że jeżeli dotacja nie 

zostanie rozliczona w terminie lub nie został osiągnięty planowany efekt ekologiczny, to 

przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu wraz z 

ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia przekazania dotacji. 

Część IV – sposób kontroli dotowanego zadania. 

§ 12 

Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Burmistrza , który upoważni 

pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski do przeprowadzenia kontroli 

wykorzystania przyznanej kwoty dotacji. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

 

§ 13 

      1. Kontrola, o której mowa w § 12 polega, na: 

- sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji inwestycji (kontrola merytoryczna), 

- sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją inwestycji, w szczególności   

  oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno-rachunkowa),  



2. Kontrola planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego nastąpi w terminie do 6-ciu 

miesięcy od dnia rozliczenia dotacji. 

3. Nie osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego powoduje skutki określone w § 11 

nin. Regulaminu. 

§ 14 

1. Burmistrz  przedstawia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski informację na temat 

udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 

5 m
3
/d wybudowanych przez osoby fizyczne w danym roku, do dnia 20 marca roku 

następnego. 

2. Informacja, o której mowa w ust 1 winna zawierać: 

- imię, nazwisko i adres dotowanego 

- wysokość dotacji 

- sposób wykorzystania dotacji wynikający z rozliczenia. 

§ 15 

Roczna informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych osobom fizycznym na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m

3
/d zostanie w sposób 

zwyczajowo przyjęty opublikowana w terminie składania sprawozdania rocznego                   

z wykonania budżetu. 
 


