
 

 

UCHWAŁA NR XXI/161/20 

RADY GMINY CIESZKÓW 

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy mieszkańcom Gminy Cieszków  

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cieszków, sposobu rozliczania  

oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów 

inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym kryteria wyboru inwestycji  

do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

2. Zasady przyznawania dotacji o których mowa w ust. 1, ujęte są w zasadach przyznawania dotacji  

na przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Cieszków z dnia 27 marca 2013 r. oraz uchwała  

nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Cieszków z dnia 21 lutego 2014 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków. 

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

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Cieszków: 

Marcin Mruk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 3372



Załącznik do uchwały Nr XXI/161/20 

Rady Gminy Cieszków 

z dnia 15 maja 2020 r. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy mieszkańcom Gminy 

Cieszków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cieszków, sposobu rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją. 

§ 1. 1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez 

zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków socjalno-

bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenia ich do gleby lub wody zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. 

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych 

oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszków. 

3. Poprzez dofinansowanie rozumie się udzielenie dotacji przez Gminę Cieszków ze środków budżetu gminy, 

na rzecz wnioskodawcy na zasadach określonych w niniejszych zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu 

gminy. 

4. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzące z gospodarstw domowych, 

których przepustowość nie przekracza 7,5 m3/dobę. 

5. O dotację mogą ubiegać się następujące podmioty: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe. 

6. O dotację mogą ubiegać się podmioty opisane w ust. 5 po dniu wejścia w życie niniejszych zasad 

udzielania dotacji ze środków budżetu gminy. 

7. Dotacja nie przysługuje w odniesieniu do: 

a) działek niezabudowanych lub zabudowanych wyłącznie budynkami innymi niż budynek mieszkalny, 

b) przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie istnieje możliwość przyłączenia 

posesji do istniejących zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) inwestycji, które uzyskały wsparcie finansowe z innych programów pomocowych lub instytucji, 

d) podmiotu, który otrzymał już dofinansowanie opisane w zasadach przyznawania dotacji ze środków budżetu 

gminy jako właściciel lub współwłaściciel, 

e) podmiotów, w tym osób fizycznych, które wykorzystują przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 2. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania w postaci dotacji jest: 

a) ograniczenie zanieczyszczenia przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków 

mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszków z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania 

osadnika(-ów) funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania, 

b) użytkowanie wykonanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przez okres min. 3 lat od daty wypłaty 

dotacji. 

2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

właścicieli na wybudowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz zgoda 

na wyłączenie z użytkowania istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba). 

3. Wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie własnością Wnioskodawcy, który będzie ponosił 

koszty jej utrzymania i eksploatacji. 
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§ 3. 1. Ogólna wartość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu gminy będzie 

określona w uchwale budżetowej Rady Gminy Cieszków na dany rok budżetowy. 

2. Po przyjęciu uchwały budżetowej, Wójt Gminy Cieszków podaje do publicznej wiadomości / w BIP 

Cieszków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cieszków / wysokość kwoty dotacji przeznaczonej przez 

Radę Gminy Cieszków na dofinansowanie w danym roku, termin rozpoczęcia naboru wniosków z podaniem daty 

rozpoczęcia i zakończenia. 

3. Kompletne wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, a umowy  

na udzielenie dotacji, będą zawierane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie 

gminy na ten cel w danym roku budżetowym.  

4. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym wyżej wymienionego 

dofinansowania jest data przedłożenia w Urzędzie Gminy Cieszków protokołu końcowego odbioru technicznego 

przydomowej oczyszczalni ścieków sporządzonego przez osobę uprawnioną oraz wniosku o płatność /zał.  

nr 2 do zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy/ - nie później niż 15 listopada danego roku.  

§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości max 50% wartości kosztów ogólnych 

i inwestycyjnych na podstawie udokumentowanych faktur / rachunków, lecz nie więcej niż 1500 zł. 

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty: 

a) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków, służących np. do naprawy 

systemów istniejących, 

b) robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

c) poniesione przed czwartym kwartałem poprzedniego roku budżetowego. 

§ 5. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

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

ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

Nr 137 poz. 984). Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 

§ 6. Procedura przyznawania pomocy: 

1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać po uchwaleniu przez Radę Gminy Cieszków uchwały 

budżetowej na dany rok, w którym dotacja ma zostać udzielona na zasadach określonych w § 3. 

2. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym 

w Urzędzie Gminy Cieszków / wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zasad przyznawania dotacji ze środków 

budżetu gminy/.  

3. Wymagane załączniki: 

a) oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane. W przypadku nieruchomości, do której 

tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz 

użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika 

bezodpływowego, 

b) kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, a w przypadku zgłoszeń robót, 

oświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Miliczu o braku sprzeciwu 

zgłoszenia, 

c) kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacją na działce / mapa do celów 

opiniodawczych/ oraz certyfikat, aprobaty techniczne lub inne dokumenty spełniające wymagania zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami, 

d) informacja w formie pisemnej od firmy zarządzającej siecią kanalizacji sanitarnej (PGK Dolina Baryczy  

Sp. z o. o.) o braku możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji w okresie 5 lat na terenie miejscowości 

w której zamierza Wnioskodawca wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków. Uzyskanie dokumentu 

dotyczy Wnioskodawcy, którego nieruchomość znajduje się w miejscowości (Cieszków, Biadaszka), w której 

istnieje zbiorczy system kanalizacji ścieków. 
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4. Weryfikacją wniosków o dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków pod względem merytorycznym 

dokonuje uprawniony pracownik Urzędu Gminy Cieszków. Niekompletny wniosek jest zwracany 

Wnioskodawcy. Wniosek po usunięciu braków formalnych może zostać złożony ponownie. 

§ 7. 1. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie złożonego wniosku o płatność /załącznik nr 2 do zasad 

przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy/.  

2. Wymagane załączniki do wniosku o płatność: 

a) końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami, 

b) imienne faktury lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem 

zapłaty. 
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Załącznik nr 1 do  zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy 

 

W N I O S E K 
O udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom gminy Cieszków na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cieszków, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją 

 

 

Informacja o Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko ..................................................................................................................................... 

seria i nr dowodu osobistego .................................................................................................................  

 

Adres 

ulica .................................................................... nr domu ..................... nr mieszkania ..................... 

kod pocztowy ........................ miejscowość ................................. nr telefonu ..................................... 

Adres miejsca wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków: 

miejscowość ................................................................. nr domu .......................  

nr ewidencyjny działki(ek) .................................................................................. 

ilość obsługiwanych budynków: …………………………..……………………… 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią „Zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu 

gminy, mieszkańcom Gminy Cieszków, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Cieszków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 

objętego dotacją.”. 

Wnoszę o udzielenie dotacji na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie 

z zasadami określonymi w ww. zasadach przyznawania dotacji oraz:
 
 

Zobowiązuję się wykonać oczyszczalnię ścieków w miejscowości …………………………………... 

na działce nr ……… ……………………..…..oraz złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi 

załącznikami, w terminie do dnia ……........................................................................................ roku. 

(maksymalnie do 15 listopada br.). 

 
Miejscowość ........................................ dnia ...............................  ….....................................
                                             podpis wnioskodawcy 
Wymagane załączniki:

 

1. Kserokopia pozwoleń i decyzji administracyjnych, a w przypadku zgłoszeń robót, poświadczenie z 

Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Miliczu. 

2. Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane 

3. Kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacją na działce (dopuszczana 

będzie mapa do celów opiniodawczych) oraz certyfikat lub aprobaty techniczne lub inne dokumenty 

spełniające wymagania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

4. informacja w formie pisemnej od firmy zarządzającej siecią kanalizacji sanitarnej (PGK Dolina Baryczy 

Sp.zo.o) o braku możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji w okresie 5 lat na terenie miejscowości w 

której zamierza Wnioskodawca wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków. Uzyskanie dokumentu 

dotyczy Wnioskodawcy, którego nieruchomość znajduje się w miejscowości (Cieszków, Biadaszka), w 

której istnieje zbiorczy system kanalizacji ścieków. 
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Załącznik nr 2  do zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy 

 

 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

/ROZLICZENIE/ 
 

WYKONANIA ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 

Z BUDŻETU GMINY CIESZKÓW. 

 

I  W N I O S K O D A W C A  

 

1.Nazwa wnioskodawcy 

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

/pełna nazwa wnioskodawcy/ 

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

/dokładny adres/ 

2. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

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

/imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/ 

 

3. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania 

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

/imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/ 

 

4. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy 

 

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

  /nr konta, bank, dane właściciela rachunku/ 
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I I  C H A R A K T E R Y S T Y K A  Z A D A N I A  

1. NAZWA ZADANIA: 

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

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

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

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

2. ROZLICZENIE MERYTORYCZNE : 

(szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć, liczba odbiorców, osiągnięte efekty: rzeczowy, 

ekologiczny ) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ROZLICZENIE FINANSOWE: 

 

Zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania: 

Nr faktury Data Kwota Nazwa wydatku 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

publicznych* oraz zawartą umową w sposób oszczędny i rzetelny. 
 

 
.……..……………..………… 

                                                                                                                       ( Podpis osoby upoważnionej) 
 

* Jeśli dotyczy 

 

Załączniki: 

 

1. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi 

uprawnieniami 

2. imienne faktury lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków 

wraz z potwierdzeniem zapłaty 

3. ……………………….………. 

4. ……………………….………. 
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U M O W A   Nr ………………… 

 
Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Gminą Cieszków z siedzibą  

56-330 Cieszków, ul. Grunwaldzka 41 reprezentowaną przez 

  

Wójta Gminy Cieszków – Ignacego Miecznikowskiego 
przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Cieszków – Huberta Czerwińskiego, 

zwana dalej w umowie Gminą 
 

a Panem  …………………………….. 

 zamieszkałym  ………………………………….  

seria i nr dowodu osobistego …………………… właścicielem nieruchomości 

położonej w ……………..  

na działce budowlanej nr ………., 

56-330 Cieszków 

zwanym dalej Właścicielem 

 

§1 

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową 

oczyszczalnię ścieków. 

§2 

Na podstawie „Zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy 

mieszkańcom Gminy Cieszków na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Cieszków, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonania zadania objętego dotacją”, uchwalonych uchwałą Rady Gminy 

Cieszków z dnia 15.05.2020 roku nr XXI/161/20 i w oparciu o wniosek 

właściciela nieruchomości, Gmina Cieszków zobowiązuje się do refundacji 

części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci 

udzielenia dotacji celowej zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 50% wartości kosztów 

ogólnych inwestycji, nie więcej jednak niż 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych).  

§3 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zrealizować budowę zgodnie        

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

 

2. Właściciel nieruchomości zgłasza na piśmie Gminie Cieszków fakt 

zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót przez 

komisję powołaną przez Wójta Gminy Cieszków. 
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§4 

1. Właściciel nieruchomości otrzymuje zwrot kosztów budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków w postaci dotacji celowej w wysokości określonej w §2 

niniejszej umowy po zakończeniu inwestycji, odbiorze końcowym robót   i 

złożeniu wniosku o płatność. 

 

2. Do wniosku o płatność właściciel nieruchomości załączy: 

 1) faktury potwierdzające realizację inwestycji (zakup i montaż urządzeń) 

 2) dokument potwierdzający zapłatę faktur 

 3) protokół odbioru końcowego robót, sporządzony przez osobę  

z  wymaganymi uprawnieniami 

 4) końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę  

z wymaganymi uprawnieniami 

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust.1 nastąpi w ciągu 30 dni po złożeniu 

prawidłowego wniosku o płatność wraz z załącznikami. 

4. Gmina Cieszków zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków 

przedmiotowej umowy, jak również „Zasad przyznawania dotacji ze środków 

budżetu Gminy mieszkańcom Gminy Cieszków na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cieszków, sposobu rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją”, uchwalonych uchwałą 

Rady Gminy Cieszków z dnia 15.05.2020 roku nr XXI/161/20. W przypadku 

nieprzestrzegania warunków umowy oraz w/w zasad w ciągu 5 lat od dnia 

podpisania niniejszej umowy, otrzymujący dofinansowania zobowiązany jest 

do jego całkowitego zwrotu. 

 

§5 

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w 

drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§7 

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez 

sąd właściwy dla Gminy Cieszków. 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 
 

………………………………..       .……………………………….. 

 

    Podpis - Gmina Cieszków                podpis  - Właściciel nieruchomości  
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