
 

 

UCHWAŁA NR XXXII-158/2014 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na budowę 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobroszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z z później-

szymi zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroszyce na reali-

zację budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII-187/2002 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie 

Regulaminu wydatkowania środków budżetowych na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Bieńko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r.

Poz. 787



Załącznik do uchwały nr XXXII-158/ 

/2014 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 

30 stycznia 2014 r. 

 

Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych  

biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobroszyce 

§ 1. Celem udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest: 

1. zachęcenie mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

2. polepszenie stanu środowiska na terenie Gminy Dobroszyce, w szczególności jakości wód powierzch-

niowych i podziemnych. 

§ 2. 1. Dotacja celowa jest udzielana ze środków budżetu Gminy Dobroszyce. Ze środków budżetu gminy 

finansowane mogą być wydatki na zakup materiałów i urządzeń oczyszczalni ścieków na nieruchomościach, 

które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być przyłączone do sieci kanalizacyjnej. 

2. Ilość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, będzie określona w uchwale budżetowej na da-

ny rok budżetowy. 

§ 3. 1. Dofinansowanie udzielane będzie jednorazowo na zakup materiałów i urządzeń przydomowej 

oczyszczalni ścieków obsługującej jedną lub więcej nieruchomości. W przypadku realizacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków dla nieruchomości z funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, warunkiem 

uzyskania dofinansowania jest odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego zbiornika i podłączenie jej do przy-

domowej oczyszczalni ścieków. 

2. Do korzystania z dotacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków uprawnione są 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, wytwarzające ścieki bytowo-gospodarcze, tj. 

podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości (między innymi: właściciele, współwłaściciele, użytkow-

nicy wieczyści). 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych 

przepisami prawa; 

2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia; 

3) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych; 

4) koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę. 

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia posiadające certyfikat i deklarację zgodności lub aprobatę tech-

niczną wskazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytko-

we – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni). 

5. Dotacją objęte są urządzenia zakupione i zamontowane po dniu wejścia w życie uchwały w sprawie za-

twierdzenia niniejszego regulaminu. 

6. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymagania zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-

ska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 r, poz. 1409) i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). 

7. Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wymagany jest pisemny wniosek wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości, na której ma być wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, a o dofi-

nansowanie ubiegać się może tylko osoba wskazana w zawartym pomiędzy współwłaścicielami, pisemnym 

porozumieniu stron. 

8. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej nieruchomości 

o dofinansowanie ubiegać się może tylko osoba wskazana w zawartym pomiędzy właścicielami tych nieru-

chomości, pisemnym porozumieniu stron. 

§ 4. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, może uzyskać dotację w wysokości 

do 70% kosztu zakupu materiałów i urządzeń, udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 

3500 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie jedną lub więcej nieruchomości. 

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest zgodnie z niniejszym regulaminem na podstawie złożonych dokumentów: 

1) wniosku o udzielenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
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2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu po-

twierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 

3) kserokopii prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oraz spo-

sobu korzystania ze środowiska: pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego lub zgłoszenia bu-

dowy w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, 

4) porozumienia stron, o którym mowa w § 3 ust. 7 i 8. 

5) kserokopii zgłoszenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków organowi ochrony środowi-

ska Gminy Dobroszyce instalacji (zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

/Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880/ w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłosze-

nia), 

6) kopia mapy z geodezyjnie naniesioną lokalizacją oczyszczalni. 

7) kserokopie faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu materiałów i urządzeń przydomowej oczysz-

czalni ścieków (oryginały do wglądu), 

§ 6. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniej-

szym regulaminie. 

2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków, zostanie zawarta z wnioskodawcą umowa o przyznanie do-

tacji celowej wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. O kolejności udzielonej dotacji decyduje kolejność składanych kompletnych wniosków. Dotacja udzie-

lana będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku, pozytywnie roz-

patrzone wnioski zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

§ 7. 1. Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowane na podstawie wspo-

mnianej w § 6 pkt. 2 umowy. 

2. Sporządzenie umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożonego przez wnioskodawcę pisemnego 

zgłoszenia wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków organowi ochrony środowiska Gminy 

Dobroszyce. 

§ 8. 1. Dotacja zostanie wypłacona w postaci przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzed-

nim złożeniu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz. 885 ze zm.) w przypadku stwierdzenia wyłączenia oczyszczalni 

z eksploatacji lub użytkowania niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dotacji ce-

lowej z budżetu gminy na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce 

………………………..………….………..                           Dobroszyce, dnia ……..………………….  r. 

(imię i nazwisko) 

…………………….………….……..…… 

(adres zamieszkania) 

…………………….………………..…… Wójt Gminy Dobroszyce 

ul. Rynek 16 

…………………….…………………….. 

(NIP) 56-410 Dobroszyce 

…………………………….………..…… 

(telefon kontaktowy) 

Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie z budżetu Gminy Dobroszyce zakupu materiałów i urządzeń 

przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków*. 

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb): 

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

2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

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

3. Rodzaj obiektu budowlanego, w którym będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków: 

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

4. Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków: 

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

5. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków: 

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

6. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków: 

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

7. Informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego: 

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

8. Wstępny koszt przedsięwzięcia oraz kwota o jaką ubiega się wnioskodawca: 

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

9. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

......................…………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że: 

– zapoznałem/-am się z treścią regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydo-

mowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce, 

– wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez upo-

ważnionych przedstawicieli Gminy Dobroszyce, 

– wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji oraz moich danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

– zobowiązuję się do prowadzenia eksploatacji, konserwacji oraz napraw przydomowej oczyszczalni ścieków 

we własnym zakresie, na własny koszt oraz zgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi producenta. 

Załączniki: 

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub akt notarialny, 

2. kserokopia pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oraz sposobu korzystania 

ze środowiska: 

– pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy*, 

– pozwolenia wodno-prawnego*, 

3. porozumienie stron o którym mowa § 3 ust. 7 i 8 regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce, 

4. kopia mapy z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia, 

5. rozliczenie inwestycji zawierające faktury zakupu materiałów i urządzeń, 

w tym oryginały faktur na kwotę co najmniej równą dofinansowaniu ze  strony gminy celem odnotowania 

przez Urząd Gminy otrzymanej dotacji. 

………………………………………… 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

II. DANE DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA WNIOSKU 

1. Opinia członków komisji oceniającej wniosek: 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 

2. Wniosek: 

a) kwalifikuje się do dofinansowania ze środków budżetu gminy 

– wartość dofinansowania: ……………..... zł. 

słownie:   ………………………………………………………………………………………..... 

b) nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków budżetu gminy. 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

Data …………………............. r.   4. …..……………………………… 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania dotacji  

celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Ja, niżej podpisany/a
1
 

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

………………………………………………………………………………………….................……………..… 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

 

legitymujący/a się……………………………………………………………………………………… 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, organ wydający)

 

urodzony/a dnia …………………………………… w……………………………….…………….…. 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1409), zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieru-

chomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr……………………………….. w obrę-

bie ewidencyjnym: ……………………….….... w jednostce ewidencyjnej:……………………………. na cele 

budowlane, wynikające z tytułu: 

1) własności; 

2) współwłasności…………………………………………………………………………….……....................... 
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa, adres)

 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwole-

nie na budowę z dnia ................................………………………………………..…....................................…. 

3) użytkowania wieczystego……………………………………………………….......................…………..…… 

4) ograniczonego prawa rzeczowego
2 
…………………………………………………......................…………... 

5) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót i obiektów budowlanych
2 

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

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane
3 
………………………………….……………….……….……............................... 

6) inne-

go…………………………………………………………………………………….…............................... 

………………………………….                                                      ……………..………………… 
                   (miejscowość, data)                                                                                                                                                      (podpis)

 

1 jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane,
 

2 należy wskazać właściciela nieruchomości,
 

3 należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania dotacji  

celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce 

 

UMOWA nr RF…………………. 

zawarta w dniu …....................... r. pomiędzy  Gminą Dobroszyce reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dobro-

szyce – ……………………………………….….  zwaną dalej „Gminą” przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Dobroszyce …….……………………………….…………………......................................................................... 

a:…………………………………………………………………………………………..…………..…………… 
(dane wnioskodawcy; Imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 

§ 1. Przedmiotem umowy jest częściowe pokrycie kosztów budowy oraz nieodpłatne przejęcie i użytko-

wanie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków firmy …………………….…….. wybudowanej w miejscowości 

…………………………………..……………..  na działce nr ……………………. 

§ 2. Użytkownik zobowiązuje się do przedłożenia rozliczenia inwestycji oraz złożenia stosownych 

oświadczeń wynikających z załącznika do Uchwały Rady Gminy Dobroszyce nr ………………………. z dnia 

……………………. r. 

§ 3. Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia eksploatacji, konserwacji oraz napraw oczyszczalni we 

własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z postanowieniami instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków. 

§ 4. Dofinansowanie w wysokości ……………… zł wnioskodawca otrzymuje po spełnieniu warunków 

ujętych w Regulaminie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobroszyce. 

§ 5. W przypadku zaniechania eksploatacji oczyszczalni Gmina Dobroszyce zażąda zwrotu dotacji zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami). 

§ 6. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w oparciu o udzieloną dotację może być 

przedmiotem kontroli. 

§ 7. Użytkownik posiada konto bankowe, zgodnie ze złożonym oświadczeniem powyższą kwotę otrzyma 

przelewem bankowym. 

§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla „Użytkownika” i dwa dla 

„Gminy”. 

 

 

 

Gmina:        Użytkownik: 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania dotacji  

celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroszyce 

 

 

Dobroszyce dnia …………………. r. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y ……...........……………..………….. zamieszkały, .............………………….……… 

……………………………………..................….. oświadczam, że posiadam konto bankowe w Banku 

……………………………… nr …………………………….…………………………………., proszę  

o przekazanie tytułem dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków kwoty  …………………. zł 

na powyższy rachunek. 

........................................... 

podpis 
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