
 

 

UCHWAŁA NR IV/26/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych 

z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. 

zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem 

przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce”, stanowiące załącznik  

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach: 

R. Kondrat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 605



Załącznik do uchwały Nr IV/26/2019 

Rady Miejskiej w Pieszycach 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

 

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce 

1. W latach 2019-2020 udzielane będą dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć związanych 

z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków tj. na zakup lub zakup i montaż 

urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód  

lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dotacje celowe udzielone będą osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika 

bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty 

mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa 

zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu 

kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez właściciela 

nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego. 

3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego oraz być zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, 

posiadać oznaczenie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3. 

4. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizacje przedsięwzięcia w wysokości do 50% 

udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń 

przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż: 

- do 6 osób – 3.500 zł 

- od 7 do 8 osób – 4.000 zł 

- od 9-12 osób  - 4.500 zł 

- od 13-16 osób – 5.500 zł 

- od 17 do 25 osób -  6.000 zł 

- od 26 osób – 6.500 zł. 

5. Dofinansowaniu nie podlegają: 

a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

przewidzianych przepisami prawa, 

b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

c) koszty transportu, 

d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, 

e) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej biologicznej oczyszczalni 

ścieków lub urządzenia używane, 

f) koszty zakupu gruntów, 

g) kosztów obsługi kredytów i innych zobowiązań, 

h) koszty likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków. 
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6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć już zrealizowanych lub faktur 

wystawionych z datą przed 1 stycznia 2019 r. Dla danego Wnioskodawcy dotacja na daną nieruchomość 

przysługuje tylko raz. 

7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce, 

przeznaczonych na ten cel w roku 2019 i 2020. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność 

wpływających wniosków. Wniosek, który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi  

na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie 

w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. 

8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą 

Pieszyce zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni. 

10. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych 

zasad. Do wniosku należy dołączyć: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem 

właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu), 

b) pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane) – kserokopia (oryginał do wglądu), 

c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – kserokopia (oryginał do wglądu), 

d) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty 

mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonych działkach – w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy – oryginał, 

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO), 

f) harmonogram rzeczowo-finansowy 

g) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej biologicznej oczyszczalnią ścieków. 

11. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą  

na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym 

terminie (decyduje data wpływu do urzędu): 

-  w 2019 roku – do 31 maja 2017 r. do godziny 1330 

-  w 2020 roku – do 29 maja 2020 r. do godziny 1330. 

12. Kryterium oceny wniosków: 

- poprawność i kompletność wniosku, 

- warunki lokalizacyjne, 

- stopień rozwiązania problemu oczyszczania ścieków (efektywność ekologiczna), 

- ilość osób uczestniczących w inwestycji (w przypadku inwestycji zbiorowych), 

- czas realizacji. 

13. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac oraz wizji w terenie. 

14. Odbioru prac dokonuje się na podstawie dokumentów wymaganych prawem: 

a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji (mapa) – oryginał, 

b) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (zakup 

materiałów i montaż), wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadzór i kierowanie budową 

wraz z potwierdzeniem zapłaty – kserokopie (oryginały do wglądu), 

c) protokół końcowy zadania podpisany przez osobę uprawniona – kserokopia (oryginał do wglądu), 

d) oświadczenie, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy 

Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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e) certyfikat/deklarację zgodności z norma PN-EN 12566-3 – kserokopia (oryginał do wglądu), 

f) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach rozpoczęcia eksploatacji – kserokopia (oryginał  

do wglądu) 

g) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (szamba). 

15. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do datacji – wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 
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Załącznik do Zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć  

związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych  

oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce 

I.  DANE WNIOSKODAWCY  

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy: 

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

2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................... 

3. Nr telefonu: ............................................................................................................................. 

4. Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................... 

II.  LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

1. Miejscowość: ……………………………………………………………………………… 

2. Oznaczenie nieruchomości (nr działki ewidencyjnej): ……………………………………… 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ………………………………………… 

III.  INFORMACJA O RODZAJU MONTOWANEJ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ŚCIEKÓW  

1. Rodzaj technologii: ………………………………………………………………… 

2. Wydajność: ………………………………………………………………………… 

3. Liczba osób korzystających z oczyszczalni biologicznej: …………………………… 

IV.  INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIĘCIU 

1. Planowany okres realizacji inwestycji: 

a) Data rozpoczęcia: .................................................... 

b) Data zakończenia: .................................................... 

c) Planowany termin złożenia wniosku o płatność: ……………….. 

2. Planowany całkowity koszt budowy (opracowanie dokumentacji i zakup): …………...…zł 

3. Wnioskowana kwota dofinansowania: ……………………….… zł 

4. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku): 

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

V.  OŚWIADCZM, ŻE:  

a) Zapoznałem(-am) się z treścią uchwały Nr …./2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia … 2019 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych  

z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie 

gminy Pieszyce; 

b) Upoważniam Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach do przeprowadzenia wizji wybudowanej oczyszczalni 

w ramach końcowego rozliczenia dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2019-2020 na terenie gminy Pieszyce; 
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c) Zobowiązuję się do eksploatacji oczyszczalni ścieków na własny koszt. 

 

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

miejscowość, data                                                                        czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem 

właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu) 

2. Pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane) – kserokopia (oryginał do wglądu) 

3. Projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – kserokopia (oryginał do wglądu) 

4. Zgoda wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwała wspólnoty 

mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce – w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie 

dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy – oryginał 

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO) 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

7. Mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 
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OŚWIADCZENIE      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do przeprowadzenia procedury przyznania dotacji z budżetu Gminy Pieszyce, zawarcia umowy dotacji, 

rozliczenia umowy dotacji itp., zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami). 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 

danych i ich poprawieniu. 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach  jest: Burmistrz Miasta 

i Gminy w Pieszycach z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce; adres e-mail: um@pieszyce.pl  

Dane będą przetwarzane do celów związanych z przyznaniem dotacji z budżetu Gminy Pieszyce. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie danych, włącznie z fotografiami, we wszelkich 

materiałach dokumentujących bądź promujących program dotacji z budżetu Gminy Pieszyce. 

 

……………………………………. 

(podpis czytelny Wnioskodawcy) 
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