Wymagania formalne
przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę
indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
1. Dotację przyznaje się na wniosek złożony w terminie do 60 dni od wybudowania
oczyszczalni, licząc od dnia odbioru końcowego oczyszczalni i wystawienia faktury. .
2. Wymagania formalne:
a. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w Urzędzie Gminy w Rudnikach.
b. Do wniosku załącza się:
1) kopię dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości,
2) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych,
3) kopię dokumentu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie zamiaru
wykonania przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem
wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu, lub pozwolenie na budowę;
4) badanie geotechniczne podłoża gruntowego potwierdzające spełnienie warunku
wprowadzania ścieków do ziemi określonego przepisami odrębnymi,
5) projekt techniczny wraz z deklaracją zgodności,
6) oświadczenie, że wybudowana oczyszczalnia spełnia wymagania ochrony
środowiska, w tym wymagania dotyczące warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
7) oświadczenie, że oczyszczalnia nie będzie współfinansowana z innych
środków publicznych,
8) dokumenty potwierdzające wykonanie oczyszczalni: protokół odbioru, faktura,
zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji.
3. Wniosek o dotacje oraz załączniki powinny być czytelnie podpisane przez
wnioskodawcę, a kopie dokumentów potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność
z oryginałem.
4. Wniosek wraz z załącznikami poddany zostanie analizie. Oceną i weryfikacją
wniosku, sprawdzeniem jego zasadności zajmuje się zespół w składzie 3 osobowym
powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.
5. Pozytywnie zaopiniowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o
przyznanie dotacji. Umowa zostanie spisana w trybie przepisów Kodeksu cywilnego.
6. W przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną w rozumieniu art. 107
ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej udzielenie następować będzie
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej.
7. Dotacja jest przyznawana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich
kwalifikacji, w miarę posiadanych środków z opłat i kar stanowiących dochody
budżetu gminy, przeznaczonych na ten cel.
8. Wypłata dotacji jest uzależniona od pozytywnego wyniku kontroli przeprowadzonej
przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach na miejscu realizacji

inwestycji, w tym okazania oryginałów dokumentów stanowiących podstawę
przyznania dotacji.
9. Dotacja podlega zwrotowi gdy oczyszczalnia nie spełnia wymogów ochrony
środowiska, a także w przypadku gdy dokumenty będące podstawą przyznania dotacji
okażą się nieprawdziwe.
10. W przypadku powstania obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji stosuje się
odpowiednio art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
11. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie.

