
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/297/21 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Oleśnica na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

Środowiska (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Oleśnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica”. 

§ 2. 1. Regulamin określa zasady, tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Oleśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica w miejscowościach gdzie budynek mieszkalny 

jest położony na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną lub budowa instalacji do systemu kanalizacji 

zbiorczej powodowałaby nadmierne koszty. 

2. Dotację można uzyskać wyłącznie na przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające atesty i certyfikaty 

o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. 

§ 3. 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą:  

1) podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), niezalegające w opłatach publiczno-prawnych oraz innych 

należnościach wobec Gminy Oleśnica; 

2) wykorzystujące nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe wykorzystywana całorocznie (nie jest 

domkiem letniskowym). 

2. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa 

konkurencji (w tym polegającą na prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie) dotacja – w zakresie 

w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis, 

która udzielana będzie zgodnie z przepisami odpowiednio do dnia 20 czerwca 2021 r.: 

1) rozporządzenia 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 352/1 z 24.12.2013., 

str. 1 z późn. zm.), lub 
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2) rozporządzenia 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 str. 9, z póź. zm.). 

§ 4. 1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Oleśnica.  

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Oleśnica na dany 

rok budżetowy. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do 50% 

kosztów zakupu i montażu, lecz nie więcej niż 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) kosztów brutto. 

§ 5. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania w budynkach z funkcjonującym zbiornikiem 

bezodpływowym na nieczystości płynne jest jego likwidacja i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni 

ścieków lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku.   

2. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

3. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty 

poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń z wyłączeniem kosztów opracowania dokumentacji 

projektowej. 

4. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej 

oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden z wnioskodawców. 

§ 6. 1. Dotacji podlegają inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków socjalno-

bytowych pochodzących jedynie z budynków, z których powstają ścieki socjalno-bytowe.  

2. Dotacji udziela się na inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym, posiadające 

wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia. 

§ 7. 1. Dotacja jest udzielana na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Do Wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania 

innego tytułu prawnego do nieruchomości innego niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela  nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność, należy dołączyć zgodę na realizację 

przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych terenu), 

b) kserokopię prawomocnych pozwoleń lub decyzji administracyjnych wraz z projektem w zależności  

od przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków – jeżeli dotyczy, 

c) dokumenty wyszczególnione w ust. 3 niniejszego paragrafu – jeżeli dotyczy. 

3. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lun rybołówstwie, jakie 

beneficjent otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc  

de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z póź. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 

czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810). 

4. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w ciągu 21 dni od daty wpływu, według kolejności złożenia 

wniosku (decyduje data złożenia) oraz wytycznych zawartych w Regulaminie do czasu wyczerpania środków 

przeznaczonych w budżecie Gminy Oleśnica. 

5. O wyczerpaniu środków na dany rok Wnioskodawca jest zawiadamiany (pisemnie, ustnie, telefonicznie 

lub mailowo). 
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6. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

7. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca 

zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy 

o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Oleśnica, a Wnioskodawcą. 

9. Termin składania wniosków do 15 listopada każdego roku budżetowego. Wnioskodawca przekłada 

Wójtowi Gminy Oleśnica rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni  

od zakończenia realizacji, ale nie później niż do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Formularz rozliczenia 

dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 8. 1. Po zawarciu umowy i zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada 

wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Do wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji Beneficjent zobowiązany jest załączyć: 

1) ksero kopię podpisanego przez wykonawcę i inwestora (wnioskodawcę) protokołu odbioru końcowego 

oczyszczalni oraz rozbiórka zbiornika bezodpływowego (jeżeli dotyczy) – podpisany przez wykonawcę 

i inwestora (wnioskodawca) – oryginały do wglądu; 

2) ksero kopię faktury, rachunków i innych dokumentów potwierdzające koszty poniesione prze wnioskodawcę 

na budowę oczyszczalni – oryginały do wglądu; 

3) ksero kopię umowy na serwis i obsługę oczyszczalni; 

4) ksero kopię instrukcji montażu oraz kopia karty gwarancyjnej oczyszczalni; 

5) kopię dokumentu potwierdzającego zakończenie inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego (jeżeli 

dotyczy) – oryginały do wglądu. 

§ 9. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji po zakończeniu realizacji zadania oraz w okresie do dwóch lat 

od otrzymania dotacji; 

2) wezwania dotowanego w celu złożenia wyjaśnień; 

3) wezwania dotowanego w celu przedłożenia innych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. 

2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 

podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia 

okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305 ze zm.), tj.: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

3. Termin zwrotu udzielonej dotacji stosownie do ustawy o finansach publicznych wynosi 15 dni, licząc  

od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady: 

Tadeusz Kunaj 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/297/21 
Rady Gminy Oleśnica 
dnia 16 grudnia 2021 r.

WNIOSEK 
O DOTACJĘ BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowane będzie zadanie (nr działki, obręb geod. oraz adres) :

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

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

3. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków:

a) budynek mieszkalny,

b) gospodarstwo rolne,

c) inny ……………………………………………………………………………………………………………..

4. Informacja o rodzaju planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) rodzaj technologii (typ oczyszczalni)……………………………………………………………………………

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

b) wydajność (m3/d)………………………………………………………………………………………………..

5. Wstępny koszt zadania: …………………………………………………………………………………….

6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystość płynne:

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

7. Planowany okres realizacji zadania:

a) data rozpoczęcia : ……………………………………………………………………………………………….

b) data zakończenia : ………………………………………………………………………………………………

8. Rachunek bankowy (nazwa banku , nr rachunku do przekazania dotacji)

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

Oświadczam, że:

1. zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków,

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w celu weryfikacji złożonego wniosku.
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1.  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  której  dotyczy  wniosek  (w  przypadku
posiadania  innego  tytułu  prawnego  do  nieruchomości  niż  własność,  do  wniosku  dołączyć  pisemną  zgodę
właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację
przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych terenu),

2. kserokopię prawomocnych pozwoleń lub decyzji administracyjnych wraz z projektem w zależności od
przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków – jeżeli dotyczy.

3. Oświadczenia …………………………………………………………………………… (jeżeli dotyczy).

………………………………………...
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Klauzura informacyjna przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO – informuję, że 

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Oleśnica,  ul.  11  Listopada  24,  56-400
Oleśnica.

2.  Na wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Gminę a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pan/Pani uzyskać odpowiedź poprzez kontakt z
Inspektorem Ochrony danych Osobowych za pomocą adresu : agata.js@olesnica.wroc.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji umowy o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zawartej pomiędzy Administratorem
a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
a) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. archiwizacji wytworzonej dokumentacji do
momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  wynikającego  z  przepisów prawa,  w  tym  przez  okres
wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b)  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami,  a  także  w  celach
dowodowych,  w  ramach  sprawowania  wymiaru  sprawiedliwości  przez  sądy,  będących  realizacją  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w przypadku przetwarzania danych dla innych celów niż wskazane powyżej przetwarzanie danych będzie
możliwe  w  oparciu  o  udzieloną  dobrowolnie  zgodę  wskazując  każdy  odrębny  cel  przetwarzania  tj.  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora,  na  podstawie  zawartej  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), szczególności dostawcy usług
technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.

5. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
a) okres realizacji umowy,
b)  powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  w  szczególności:  dochodzenie  do  roszczeń  (okres
przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał  obowiązek podatkowy),  zgodnie z terminami archiwizacji  określonymi
przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,w
tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
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jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania  archiwów
zakładowych,
c) do czasu wycofania zgody.

6. Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

7. Podstawa obowiązku podania danych osobowych:
a)  w sytuacji,  gdy przetwarzanie  danych odbywa się  w związku z  wykonywaniem umowy lub podjęciem
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale
stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,
b)  podanie  danych  osobowych  wskazanych  w  obowiązujących  przepisach  prawa  jest  obowiązkiem
ustawowym,
c)  w sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane
dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 

………………………………………...
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/297/21 
Rady Gminy Oleśnica 
dnia 16 grudnia 2021 r.

WNIOSEK O ROZLICZENIE I WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OLEŚNICA.

W związku z umową nr ……………… z dnia ………………………. w sprawie udzielenia dotacji
celowej  na  dofinansowanie  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  Gminy  Oleśnica
zawiadamiam, że w dniu ………………….. zakończyłem/am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i w
związku z tym przekładam przedstawione poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty donacji celowej
na realizację inwestycji:
I. Dane osobowe obiegającego się o dotację: 

Imię i nazwisko:

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

Adres zamieszkania:

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

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………….

Seria i numer dowodu osobistego wydanego przez ……………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………

II. Data i numer umowy o dotację:

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

III. Koszt realizacji przedsięwzięcia:

a) Wartość  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  wg  faktur,  rachunków  …………………….
kosztów brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………..

Zestawienie kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:

faktura nr z dnia kwota netto kwota brutto wystawca faktury

Oświadczam, że wybudowana przeze mnie przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi i zasady
zawarte w Uchwale Rady Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
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ścieków realizowanych na terenie Gminy Oleśnica oraz w zawartej umowie i nadaje się do użytkowania, a
należność za jej wykonanie w całości została uregulowana. 

Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa oczyszczalnia osiąga sprawność oczyszczenia zapewniającą
spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

………………………………... ………………………………………...
(miejscowość i data) (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki: 
1)  ksero  kopia  podpisanego przez  wykonawcę  i  inwestora  (wnioskodawcę)  protokołu  odbioru  końcowego
oczyszczalni  oraz  rozbiórka  zbiornika  bezodpływowego  (jeżeli  dotyczy)  –  podpisany  przez  wykonawcę  i
inwestora (wnioskodawca) – oryginały do wglądu,
2) ksero kopia faktury, rachunków i innych dokumentów potwierdzające koszty poniesione prze wnioskodawcę
na budowę oczyszczalni – oryginały do wglądu,
3) ksero kopia umowy na serwis i obsługę oczyszczalni,
4) ksero kopia instrukcji montażu oraz kopia karty gwarancyjnej oczyszczalni,
5)  kopia  dokumentu  potwierdzającego  zakończenie  inwestycji  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego
( jeżeli dotyczy) – oryginały do wglądu.
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