
UCHWAŁA NR XLI/240/2017
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald w roku 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 446) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) Rada Gminy Grunwald uchwala, 
co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji osobom fizycznym z budżetu Gminy Grunwald w formie zwrotu do 50 % 
poniesionych całkowitych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na terenach, na których nie będzie budowana zbiorcza sieć 
kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Ustala się zasady i tryb udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald na terenach, na których nie będzie budowana 
zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej ujęte w „Regulaminie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald 
w roku 2017”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 3045



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLI/240/2017 
Rady Gminy Grunwald 
z dnia 30 czerwca 2017 r. 

REGULAMIN ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z BUDŻETU 

GMINY GRUNWALD W ROKU 2017 

Postanowienie ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dotacji za 
zrealizowane przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Grunwald.  

2 . Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego 
środowiska przez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych 
bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy 
dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest 
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

3. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji z budżetu Gminy Grunwald w formie zwrotu do 50 % 
poniesionych całkowitych kosztów za udokumentowaną realizację ww. zadania, po jego zakończeniu. 

4. Udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy terenów na 
których, nie będzie budowana zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej. 

5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Grunwald na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości. 

6. Dotowaniu nie podlegają: 

1) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń; 

3) koszty sporządzonej dokumentacji; 

7. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 16 sierpnia 2017 roku. Dotacje będą 
przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Grunwald na dotację 
celową na przydomowe oczyszczanie ścieków na dany rok budżetowy. 

8. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy 
Grunwald.  

Warunki otrzymania dotacji  

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość 
znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie 
oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego; 

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest 
złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Grunwald, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3045



1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.  
2. pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i ewentualne zatwierdzenie zamiennego 

projektu zagospodarowania, wydane przez Starostę Ostródzkiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała 
się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy 
przydomowej oczyszczalni potwierdzone datą wpływu do Starosty Ostródzkiego wraz z 
zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu, 

3. mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w 
punkcie 2), 

4. pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostródzkiego dla oczyszczalni o przepustowości 
powyżej 5 m³. 

5) dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego wraz z numerem tego rachunku. 

4. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do 
usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnie ścieków  
( w ramach zwykłego korzystania z wód – art. 36 ustawy – Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres 
min. 5 lat. 

6. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności 
z 30 sierpnia 2002 r.  

7. Wnioskodawca, składając pisemny wniosek o dofinansowanie, zobowiązuje się, podpisując stosowne 
oświadczenie do: 

1) likwidacji w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, lub/oraz; 

2) dostarczenia do Urzędu Gminy Grunwald pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie później niż w 
terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego. 

Tryb udzielenia i rozliczania dotacji 

§ 3. 1. Wójt powołuje komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków. 

2. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w 
Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie. 

3. Zadaniem Komisji jest: 

1) sprawdzenie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu; 

2) komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów rozpatruje wniosek i kwalifikuje 
go do realizacji, powiadamiając telefonicznie wnioskodawcę o terminie zawarcia umowy; 

3) przeprowadzenie wizji w terenie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów rozliczeniowych. 

4. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków w terminie określonym w § 1 ust. 7. Po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania 
wniosków następuje spisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Grunwald. 
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5. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Grunwald jest wywiązanie się z warunków 
zawartej umowy. 

6. Umowa określa w szczególności: 

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę; 

2) przedmiot umowy; 

3) wysokość dotacji; 

4) prawa i obowiązki dotowanego; 

5) czas realizacji budowy; 

6) zasady zwrotu dotacji; 

7) warunki rozwiązywania/wypowiedzenia umowy; 

8) postanowienia końcowe. 

7. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację z budżetu Gminy Grunwald w 
wysokości nie przekraczającej 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) 
udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł. 

8. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy, załączony do wniosku po złożeniu w 
Urzędzie Gminy Grunwald: 

1) pisma informującego o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej 
oczyszczalni; 

2) dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni 
ścieków (m.in. faktur); 

3) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną; 

4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie 
zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej. 

9. Kwota dotacji wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję pozytywnej wizji w terenie, w 
terminie do 30 dni od daty sporządzonego protokołu. 

Zasady zwrotu dotacji 

§ 4. 1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję eksploracji 
przydomowej oczyszczalni, na której budowę została udzielona dotacja. 

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z 
warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń). 

3. W przypadku nieprzedłożenia kserokopii dokumentu do Urzędu Gminy Grunwald, o którym mowa w § 2 
ust. 7 pkt 2 w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku, dotacja podlega zwrotowi. 
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4. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki 
ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt Gminy 
Grunwald. 

2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w Urzędzie Gminy Grunwald, pokój nr 2 oraz na 
stronie internetowej Gminy Grunwald: www.gminagrunwald.biuletyn.net. 

3. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane 
jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

4.W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, 
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.  
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