
UCHWAŁA NR XXXII/220/2012
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 17 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/139/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/139/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Świdnica § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości: 

1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości - 80% kosztów, nie więcej jednak 
niż 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), 

2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, 
stanowiących własność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 7 500,00 zł (słownie: siedem 
tysięcy pięćset złotych), 

3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym 
stanowiącym współwłasność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 7 500,00 zł (słownie: 
siedem tysięcy pięćset złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni 
ścieków.”.

§ 2. Uchwała dotyczy także wszystkich wszczętych i niezakończonych spraw, do dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały, związanych z udzielaniem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
podstawie uchwały XXI/139/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Świdnica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały wynika z zamiaru większego zachęcenia mieszkańców 
miejscowości: Panków, Modliszów, Wieruszów i Stachowice, do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
i skorzystania z dofinansowania z budżetu Gminy Świdnica. 

Na terenie Gminy Świdnica, zgodnie z opracowywaną koncepcją kanalizacji Gminy Świdnica przewiduje się, 
że nie wszystkie sołectwa do 2015 roku zostaną podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji ściekowej. Wymienione miejscowości nie będą w najbliższym okresie objęte zbiorczą kanalizacją 
sanitarną, umożliwiającą odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich budynków mieszkalnych. 
Właściciele nieruchomości na tych terenach muszą zastosować alternatywne rozwiązania, np. budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych spełniającą wymagania określone przepisami prawa, stanowi sposób wykonania przez właścicieli 
nieruchomości obowiązku zapewnienia utrzymania porządku i czystości w gminach, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 

Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy między innymi kanalizowanie, 
usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza korzystne warunki dla 
mieszkańców gminy, które stanowić będą pomoc i jednocześnie zachętę dla mieszkańców, do budowy 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Przyjęcie większego dofinansowania przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej 
w Gminie. 
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