
                                                                                                                         
U C H W A Ł A    Nr   132 /XXVII/ 09 

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009 r.  

 

w sprawie przeznaczenia środków z gminnego funduszu ochrony środowiska na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków . 
 

 
 

            Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  

ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm./ - Rada Miasta i Gminy 

Wleń uchwala co następuje :  

 

§  1 

 

1. Przeznacza się środki z gminnego funduszu ochrony środowiska na 

dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków . 

2. Właściciele nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne mogą otrzymać 

dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

zasadach określonych w niniejszej uchwale . 

 

 

§  2 

 

1. Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą 

otrzymać właściciele nieruchomości mieszkalnych położonych w 

miejscowościach , dla których nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji 

ściekowej w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy. 

2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 mogą otrzymać także właściciele 

nieruchomości położonych w miejscowościach gdzie wieloletni plan 

inwestycyjny przewiduje budowę kanalizacji zbiorczej , jednakże ze względu 

na oddalenie   od zbiorczych sieci kanalizacyjnych dana nieruchomość nie jest 

przewidywana do włączenia do sieci kanalizacji zbiorczych. 

 

§  3 

 

1. Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

przyznaje się do wysokości 50 % udokumentowanych kosztów budowy 

jednakże nie więcej niż  2.000,- zł . 

2. Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie wniosku 

właściciela nieruchomości w formie dotacji . 

3. Warunki przyznania dotacji i jej rozliczenia określa umowa  zawarta 

pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą.  

4. Wypłata dotacji następuje po stwierdzeniu faktu wybudowania oczyszczalni i 

przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty budowy i 

atest techniczny urządzenia. 
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5. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może odroczyć przyznanie dotacji na 

następny rok budżetowy w wypadku wyczerpania środków  gminnego 

funduszu ochrony środowiska  przyznanych na dotacje  w danym roku 

budżetowym .  

 

§  4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

 

§  5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  30 kwietnia  2009 r. 

 

 

§  6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 


