
 NR XXVII/238/2021 
RADY GMINY  

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej z  Gminy na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni  lub   zbiorników na  bytowe 

na terenie Gminy  oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust.4 i ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony  (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy  uchwala co  

§ 1. Ustala  zasady i tryb  przy udzielaniu ze   Gminy  dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów: 

1) budowy przydomowych oczyszczalni  bytowych, 

2) budowy zbiorników  na  bytowe, 

3) wymiany zbiorników  na  bytowe. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w §1,  udzielana na dofinansowanie inwestycji   
wszystkie warunki: 

1)   z budynku, którego budowa   przed dniem  wniosku, 

2) budynek ze  technicznych lub ekonomicznych nie    do sieci kanalizacyjnej, 

3) oczyszczane lub ujmowane   bytowe, 

4) lokalizacja, budowa i eksploatacja oczyszczalni lub zbiornika  wymogi zawarte w przepisach prawa, 

5) oczyszczalnia lub zbiornik   stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
 ich  z normami  w przepisach prawa. 

2. Dotacja  udzielana na  zbiorników  ze  na ich  stan 
techniczny albo ich  na  która dotychczas nie   w  do 
gromadzenia lub oczyszczania  bytowych. 

3. W przypadku wymiany zbiornika  warunkiem rozliczenia dotacji jest likwidacja 
dotychczasowego. Za  uznaje   z eksploatacji w prowadzonej gospodarce  na 

 

§ 3. 1. O dofinansowanie    

1) osoby fizyczne,   prawny do   na której realizowane  
 

2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o  lokali, 

3) osoby prawne, 

4)  

2. W przypadku udzielenia dotacji celowej podmiotowi   w zakresie rolnictwa na 
 zamierzenia, o którym mowa w §1, które  wykorzystywane w ramach prowadzonej 

 rolniczej, dotacja ta   pomoc de minimis w rolnictwie. 

§ 4. 1. Wnioskodawca   pomoc  na   w  do 50 % 
udokumentowanych  brutto, poniesionych  na  oczyszczalni lecz nie   

1) 5.000,00      00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni  
 dom jednorodzinny; 



2) 7.000,00   siedem   00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni  
 budynek wielorodzinny o liczbie  lokali od 2 do 4; 

3) 9.000,00      00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni  
 budynek wielorodzinny o liczbie  lokali  4. 

2. Wnioskodawca   pomoc  na   w  do 50 % 
udokumentowanych  brutto, poniesionych  na  lub  zbiornika 

 na  bytowe lecz nie   3.000,00   trzy   00/100). 

3. Dopuszcza   jednego wniosku o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1, która 
      W takim wypadku wniosek o dofinansowanie  osoba 

 przez osoby   prawny do    

4. Dopuszcza  udzielenie dotacji celowej dla inwestycji, o której mowa w §1, która   
tylko  z  lokali mieszkalnych w budynku. 

5. Dofinansowaniu nie   wymienione koszty: 

1) robót wykonanych we  zakresie przez  

2) zakupu  

3)  kredytów i innych  finansowych  z  oczyszczalni; 

4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni; 

5) likwidacji dotychczasowych  do gromadzenia lub odprowadzania  

6) zakupu pojedynczych elementów  przydomowej oczyszczalni  do   
przydomowych oczyszczalni  

§ 5. 1. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje  zrealizowanych przed dniem 
zawarcia umowy. 

2. Dotacja celowa o której mowa w §1 dla danego wnioskodawcy na    tylko 
raz. 

3. Dotacja celowa na  przydomowych oczyszczalni  bytowych lub zbiorników 
  bytowych udzielana  do dnia 31.12.2023 r. 

4. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem    lub 
podmiotem   w zakresie rolnictwa lub  udzielenie dotacji  
zgodnie z  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013 r., str. 1, ze zm.),  Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o  w sprawach  pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 708, z  zm.). 

§ 6. 1. Warunkiem udzielania pomocy finansowej jest  wniosku wg wzoru   
nr 1 do niniejszej  

2. Do wniosku   

1) dokument   prawny do  na której zostanie wykonana oczyszczalnia lub 
zbiornik, 

2)  o   i nie wniesieniu sprzeciwu o zamiarze  do  
lub decyzja pozwolenia na  dla budynku  w   lub zbiornik 

 

3) pozwolenie na  lub  zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z  
 organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia  do  

4) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni  kserokopia  do  



5)  o likwidacji zbiornika    lub przeznaczeniu na inny cel - 
 

6) wszystkie  o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 
w  jakie podmiot  w roku podatkowym, w którym ubiega  o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych, albo  o  ww. pomocy otrzymanej w tym okresie, 
albo  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

7) informacje  w  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot   o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311, z  zm.) albo  Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji  przez podmioty   o pomoc de minimis w rolnictwie lub  
(Dz. U. z 2010 Nr 121, poz. 810). 

3. O  udzielenia dotacji, decyduje   wniosków. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane  do wyczerpania  finansowych  Gminy 
 przeznaczonych na ten cel w danym, roku  

5. Wniosek,  który nie  rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie  
finansowych przeznaczonych na ten cel w  rozpatrzony zostanie w  roku kalendarzowym 
zgodnie z   wniosków. 

6. W przypadku stwierdzenia  formalnych  innych wad wniosku, Wójt Gminy  
wyznacza termin i wzywa  do ich    Wniosek, którego uchybienia lub 
wady nie   w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu jego pozytywnej oceny,  dokonane  
 przed  a    a   zawarta zostanie 

umowa o udzielenie dotacji na  oczyszczalni lub zbiornika   bytowych. 

§ 7. 1. Po zrealizowaniu  nie jednak  w terminie do 30 listopada roku 
 w którym zawarto  o udzielenie pomocy finansowej, Wnioskodawca  sprawozdanie 

z wykonania  wg wzoru sprawozdania   nr 2 do niniejszej  

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca  jest  

1) imienne faktury lub rachunki  wykonanie przydomowej oczyszczalni  (zakup 
 i  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, nadzór archeologiczny oraz nadzór 

i kierowanie  wraz z potwierdzeniem  - kserokopie  do  

2)  o  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ; 

3)  odbioru  zadania podpisany przez   - kserokopia  do 
 

4)  osoby  uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w  
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  i kanalizacyjnych,    
wykonane zgodnie z   i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami 
wiedzy technicznej - kserokopia  do  

5) stosowne deklaracje   atesty, certyfikaty lub krajowe oceny techniczne 
 ich  z  przepisami prawa - kserokopie, 

6)  do  Gminy   eksploatacji - kserokopia  do  

3. W przypadku stwierdzenia  formalnych  innych wad sprawozdania, Wójt Gminy  
wyznacza termin i wzywa  do ich    

4. Po pozytywnej weryfikacji sprawozdania a przed  dotacji, wyznaczeni przez Wójta Gminy 
 pracownicy  Gminy   w  wnioskodawcy kontroli terenowej 

  Kontrola terenowa nie stanowi  przewidzianych w ustawie prawo budowlane 
lub prawo ochrony  

§ 8. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy  



§ 9. Traci moc  Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
 zasad udzielania dotacji celowej z  Gminy  na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni  na terenie Gminy  oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2021 r. poz. 111). 

§ 10.  wchodzi w  po  14 dni od dnia  w Dzienniku  
Województwa  

 

   

 Rady Gminy 
 

 
 
 Szmidt 



 Nr 1 do  Nr XXVII/238/2021 

Rady Gminy  

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

WNIOSEK 
o udzielenie pomocy  finansowej w formie dotacji na  przydomowej  

   zbiornika  bytowych 

I. Dane   wnioskodawcy. 

1. Nazwa wnioskodawcy/dane osobowe: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………......................................................................................................... 

2. Siedziba /adres wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………….................................................... 

3. Numer rachunku bankowego: 

…………………………………………………………………………….................................................... 

4. Osoby  do   woli w imieniu wnioskodawcy (nazwiska, imiona, miejsce 
zamieszkania, nr dowodu osobistego) –  dotyczy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dane do kontaktu: telefon………………………………., e-mail: …………………………........... 

II. Cel  

……………………………………………………………………………................................................... 

III. Termin realizacji  ....……………………………..................................................... 

IV. Miejsce realizacji  oraz jego opis. 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Szacowany koszt realizacji zadania ..............…………………….................................................... 

VI.   nie  z dofinansowania na   zbiornika 
  zbiornika   bytowych. 

VII.      z zasadami udzielania dotacji celowej z  Gminy  na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni  i  lub   
zbiorników na  bytowe na terenie Gminy  oraz sposobu jej rozliczania. 

VIII.      na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji 
wniosku, przyznania i  dotacji zgodnie z  o ochronie danych osobowych. 

IX.    zawarte we wniosku dane  zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 dnia ………………………….                                  ............................................................. 

         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

1) dokument   prawny do  na której zostanie wykonana oczyszczalnia lub 
zbiornik, 

2)  o   i nie wniesieniu sprzeciwu o zamiarze  do  
lub decyzja pozwolenia na  dla budynku  w   lub zbiornik 

 



3) pozwolenie na  lub  zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z  
 organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia  do  

4) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni  kserokopia  do  

5)  o likwidacji zbiornika    lub przeznaczeniu na inny cel - 
 

6) wszystkie  o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 
w  jakie podmiot  w roku podatkowym, w którym ubiega  o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych, albo  o  ww. pomocy otrzymanej w tym okresie, 
albo  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

7) informacje  w  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot   o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311, z  zm.) albo  Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji  przez podmioty   o pomoc de minimis w rolnictwie lub  
(Dz. U. z 2010 Nr 121, poz. 810). 

 
 
Wnioski z   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
 

…………………………. 
(data i  podpis pracownika merytorycznego)  
 
Ocena merytoryczna wniosku wraz z  Wójta Gminy  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
 

…………………………. 
(data i  podpis pracownika merytorycznego)  
 



 Nr 2 do  Nr XXVII/238/2021 

Rady Gminy  

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

SPRAWOZDANIE 

z wykonania   na budowie przydomowej oczyszczalni/budowie zbiornika 
 zbiornika   bytowych zgodnie z   

 w formie dotacji, umowa nr ………….......z dnia ………………… 

1. Nazwa wnioskodawcy/dane osobowe: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Siedziba /adres wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................. 

3. Data   

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data odbioru i przekazania do  zgodnie z  

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Uzyskany efekt   oczyszczalni wraz z numerem ewidencyjnym  sposób 
oczyszczania/ujmowania, rodzaj   

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................. 

6. Nazwa wykonawcy robót: ……….................................................................................................. 

7.   realizacji zadani: .………………………………………………………………….. 

8. Kwota przyznanej przez  pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z  
 .………………………………………………………………………………………………………… 

9. Kwota finansowa     kosztem  a przyznana  
 ): …………………………………………………………………………………………………… 

 dnia …………….      ...........……………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

1) imienne faktury lub rachunki  wykonanie przydomowej oczyszczalni  (zakup 
 i  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, nadzór archeologiczny oraz nadzór 

i kierowanie  wraz z potwierdzeniem  - kserokopie  do  

2)  o  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

3)  odbioru  zadania podpisany przez   - kserokopia  do 
 

4)  osoby  uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w  
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  i kanalizacyjnych,    
wykonane zgodnie z   i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami 
wiedzy technicznej - kserokopia  do  

5) stosowne deklaracje   atesty, certyfikaty lub krajowe oceny techniczne 
 ich  z  przepisami prawa - kserokopie, 



6)  do  Gminy   eksploatacji - kserokopia  do 


