
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 

RADY GMINY BEŁCHATÓW 

z dnia 9 maja 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

 przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Bełchatów w 2017 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, zm. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, zm. z 2017 r. poz. 785) oraz 

zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 

zm. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) Rada Gminy Bełchatów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Bełchatów na realizację przydomo-

wych oczyszczalni ścieków w 2017 roku”. 

2. Regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Bełchatów na realizację przydomowych oczyszczalni 

ścieków w 2017 roku, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej, 

kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania. 

3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 

§ 2. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

o wydajności do 5,0 m³ na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyj-

nych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicz-

nych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

§ 3. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ście-

ków z budżetu gminy będzie maksymalnie wynosić 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczysz-

czalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 3.500,00 złotych brutto. 

2. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających 

kryteria do przyznania decyzji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych 

na ten cel. 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

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

przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę; 
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3) koszty transportu; 

4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 4. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch 

lub więcej źródeł. 

2. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 

o dofinansowanie może się ubiegać tylko ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty. 

3. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków ist-

nieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania tego 

zbiornika przed udzieleniem dofinansowania. 

4. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepi-

sach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Bełchatów przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. 

2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przy-

padku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pi-

semną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgo-

dę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli); 

2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu. 

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty 

prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (albo w związku z nierucho-

mością, na której prowadzona jest taka działalność), stanowić ona będzie odpowiednio: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 379 z 28.12.2006 r.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grud-

nia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze 

produkcji rolnej (Dz. Urz. UE. L 337 z 21.12.2007 r.), lub 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lip-

ca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 

minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE. L 

193 z 25.07.2007 r.). 

5. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie sta-

nowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

Nr 53, poz. 311), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji skła-

danych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, 

poz. 810). 

6. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Bełchatów i realizowane do czasu 

wyczerpania środków, o których mowa w § 3. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi 

w momencie zwiększenia budżetu na ten cel przez Radę Gminy Bełchatów. 
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§ 6. 1. Wójt Gminy Bełchatów, w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy wniosku 

o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dota-

cji, w tym kryteriów formalnych wniosku, o których mowa w § 5. 

2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, 

o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania 

dotacji. 

3. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą 

a Gminą Bełchatów, przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji. 

4. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 3, wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zo-

bowiązany jest do przedłożenia: 

1) zgłoszenia budowy, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, o zamiarze przystąpienia 

do wykonania robót dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 5,0 m³ na dobę; 

2) zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w przypadku budowy 

oczyszczalni o wydajności do 5,0 m³ na dobę, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 

o ile jego złożenie będzie wymagane. 

5. Wójt Gminy Bełchatów odmawia zawarcia umowy, jeśli podmiot nie przedłoży pomimo wezwań doku-

mentów określonych w ust. 4. 

§ 7. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 6 ust. 3. 

2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania umowy, o której 

mowa w § 6 ust. 3, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku. 

§ 8. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji według wzoru stanowią-

cego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza: 

1) imienne faktury lub rachunki potwierdzające nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków 

w oryginale i kserokopii (oryginały, po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone); 

2) certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi nor-

mami. 

§ 9. 1. Po przedłożeniu rozliczenia, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały, osoby upoważnione przez 

Wójta, przeprowadzą kontrolę realizacji zadania, w ciągu 30 dni od daty wpływu rozliczenia do Urzędu oraz 

sporządzony zostanie protokół odbioru przydomowej oczyszczalni. 

2. Protokół, o którym mowa w ust.1, nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

3. Wypłata dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia czynności kontrolnych. 

§ 10. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). 

§ 11. Uchwała ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków złożonych po dniu jej wejścia w życie. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów. 

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

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Bełchatów 

 

Jacek Ludwiczak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/327/2017 

Rady Gminy Bełchatów 

z dnia 9 maja 2017 r. 

Wniosek o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Bełchatów w 2017 roku 

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

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

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu: 

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

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

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

REGON (dotyczy pozostałych podmiotów): …………………………………………………………………… 

1. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

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

Numer działki ewidencyjnej: …………………………………………………………................................... 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

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

2. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni, przepustowość, 

ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię) 

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

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

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

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

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

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

3. Szacunkowy koszt budowy (zakupu i/lub montażu) …………………………………………………………. 

Słownie: ………………………………………………………………………………..................................... 

4. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe: 

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

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

5. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

Data rozpoczęcia: …………………………………………………………………………………………….. 

Data zakończenia; ……………………………………………………………………………………………. 

6. Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku): 

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

- zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celo-

wej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Bełchatów w 

2017 roku, 

- upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Bełchatowie do przeprowadzenia kontroli zabudowy 

urządzeń oczyszczalni ścieków, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji złożonego wniosku – zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 

……........…………………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przy-

padku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pi-

semną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę 

na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli). 

2. Mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu. 

3. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de mini mis dla podmiotów prowadzących działalność gospo-

darczą lub pomoc de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie, wymienione w § 5 ust. 4 i 5 w/w uchwały Rady 

Gminy Bełchatów. 

 

Opinia (wypełnia pracownik Urzędu Gminy) 

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

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

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

 

Sporządził:        Zatwierdził: 

Imię i nazwisko                  Imię i nazwisko  

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

Podpis                   Podpis  

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

Data       Data 

…………………………………………..                       …………………………………………… 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/327/2017 

Rady Gminy Bełchatów 

z dnia 9 maja 2017 r. 

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  

z budżetu gminy Bełchatów w 2017 roku 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

……………………………………………. 

Adres do korespondencji 

……………………………………………. 

Telefon kontaktowy 

Wójt Gminy Bełchatów 

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  

z budżetu gminy Bełchatów w 2017 roku 

1. Data i numer umowy o dotację ………………………………………………………………………………… 

2. Data zakończenia inwestycji …………………………………………………………………………………… 

3. Wartość inwestycji (wynikająca z faktur i rachunków) ………………………………………………………... 

4. Oświadczam, że wybudowałem przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami prawa. 

5. Oświadczam, iż realizując przydomową oczyszczalnię ścieków nie mogę odzyskać w żaden sposób ponie-

sionego kosztu VAT:   TAK/NIE. 

 

Załączniki: 

- imienna faktura/ry VAT lub rachunek/ki od przedsiębiorcy za zakup i montaż przydomowej oczysz-

czalni ścieków, w oryginale i kserokopii, 

- certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi 

normami, 

- zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – w przypadku gdy wydane by-

ło  pozwolenie. 
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