UCHWAŁA NR XXII/171/2016
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienionej uchwałą nr IX/61/2015 Rady Miejskiej Będzinia
z dnia 28 maja 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust 1, 2,
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku poz.
885 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami i podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku poz. 239)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1.
W Uchwale Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, poz. 1495) zmianie ulega załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu miasta do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie miasta Będzina
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/171/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Przepisy ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska
wprowadziły konieczność określenia przez rady gmin, w tym również Radę Miejską Będzina, zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uchwała
XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej miała
za zadanie zachęcić osoby fizyczne m.in. do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku ze
zmianą Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) zaistniała konieczność zmiany
przedmiotowej uchwały. Zmiana w rozporządzeniu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego poziomu
oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach.
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/171/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu miasta do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie miasta Będzina
1) Miasto Będzin udzieli dotacji posiadaczom nieruchomości tj. właścicielom, współwłaścicielom,
użytkownikom wieczystym, którzy w danym roku wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków
w rejonach miasta, gdzie: - brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, - brak jest możliwości
technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2) Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach wcześniejszych
oraz przed wejściem w życie Uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego
2014r. nie będą rozpatrywane.
3) Dotacja udzielana jest wyłącznie posiadaczom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowogospodarcze,
pochodzące z gospodarstwa domowego, po podpisaniu umowy z Miastem Będzin. Udzielenie dotacji
nastąpi: - w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę - na
podstawie faktury oraz podpisanego przez nią protokołu odbioru. Zakup i montaż urządzenia
przydomowej oczyszczalni ścieków musi jednak nastąpić po podpisaniu umowy z Miastem Będzin -w
przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” - na podstawie
faktury, rachunku za zakup urządzenia oraz podpisanego oświadczenia o montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu. Zakup i montaż urządzenia musi jednak
nastąpić po podpisaniu umowy z Miastem Będzin.
4) Za termin wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uznawana jest: - w przypadku montażu przez
specjalistyczną firmę – data montażu przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzona podpisanym przez
firmę protokołem odbiór - w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie
gospodarczym” data podana przez właściciela w oświadczeniu o montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.
5) Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
6) Dotacja udzielana jest w oparciu o opinię Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.
o. w Będzinie o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej od chwili wykonywania inwestycji przez okres dwóch lat. 7.
7) Dotacja dla mieszkańców udzielana jest jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi
60% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł.
8) Dotacją objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
9) Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli
na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom
ponoszącym koszty budowy wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich
kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów.
10) W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków
o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu urządzeń
oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona w proporcjach określonych przez wnioskodawców.
11) Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Będzin
a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli
Miasta Będzin zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
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12) Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 14 niniejszego regulaminu będą rozpatrywane
według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia
się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez osoby
zakwalifikowane do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną
rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli: a) utrzymana zostanie w mocy uchwała nr
XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. wraz z załącznikami, b) Miasto Będzin
przeznaczy na ten cel środki ze swojego budżetu, c) dochowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki
zawarte we Wniosku, Regulaminie i złożona zostanie wymagana dokumentacja. W przypadku
nie dochowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą ważność
z upływem roku kalendarzowego.
13) Miasto Będzin zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją użytkowania w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy
dotyczącej udzielenia dotacji. W przypadku stwierdzenia eksploatacji niezgodnej ze wskazaniami
producenta otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej całkowitego zwrotu.
14) Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dotację przed rozpoczęciem budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków: wniosek posiadacza nieruchomości o udzielenie dotacji do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków, tytuł prawny do nieruchomości, zawiadomienie starosty o przyjęciu
zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, opinia MPWiK Sp. z o. o. w Będzinie, o braku
możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, oświadczenie współwłaścicieli,
o którym mowa w punkcie 9 Po zakończeniu budowy: faktura za montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków i protokół odbioru przez specjalistyczną firmę lub oświadczenie właściciela o montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu,
faktura, rachunek za zakup urządzenia, aprobata Instytutu Ochrony Środowiska lub Deklaracja zgodności.
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
15) Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 30 września danego roku kalendarzowego –
liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.
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