
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/291/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE 

z dnia 12 lipca 2017 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo 

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

(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo, na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Iwona Parzyszek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 3046



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/291/17 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 12 lipca 2017 r.  

 

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Zalewo na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o przydomowych oczyszczalniach ścieków, rozumie się przez to w szczególności: 

1) oczyszczalnie drenażowe, 

2) oczyszczalnie biologiczne, 

3) oczyszczalnie hydrofitowe. 

2. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na 

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, przy budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Zalewo. 

3. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego 

środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych 

bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu degradacji oraz stworzenie alternatywy 

dla zagospodarowania ścieków na obszarze, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest 

niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

4. Dotacja przekazywana będzie w formie przyznania środków finansowych na realizację przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Zalewo na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny. 

6. Dotowaniu nie podlegają: 

1) przedsięwzięcia obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych 

w miejscu, gdzie planuje się budowę zbiorczego kolektora ścieków do oczyszczalni ścieków i/lub planuje 

się realizację inwestycji skanalizowania sanitarnego terenu w ciągu najbliższych 5 lat; 

2) rozbiórka i utylizacja wyłączonych z eksploatacji zbiorników bezodpływowych (szamba). 

3) przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, których realizacja 

dotowana jest z innych źródeł. 

7. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 z późn. zm.). 

8. Wnioski oparte na zasadach wprowadzonych tym Regulaminem będą przyjmowane w terminie do dnia  

30 września 2017 r., a w latach następnych obowiązywania uchwały do dnia 30 kwietnia. Dotacje będą 

przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Zalewo na realizację 
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przydomowych oczyszczalni ścieków na dany rok budżetowy. Realizacja kolejnych wniosków może nastąpić 

po zwiększeniu budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Zalewie. 

9. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego 

w Zalewie. 

§ 2. Warunki otrzymania dotacji. 

1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości – jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub 

współużytkowania wieczystego wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli lub 

współużytkowników wieczystych na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej 

działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego; 

2) nieruchomość, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków, położona jest na 

terenie Gminy Zalewo. 

3) realizacja inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków nastąpi w terminie do 

dnia 15 listopada 2017 r., a w latach następnych do dnia 31 października roku, w którym została 

podpisana umowa o udzielenie dotacji. 

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest 

złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Zalewie. 

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

1) potwierdzoną kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

2) mapę sytuacyjną z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) zobowiązanie w formie oświadczenia o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku 

wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku, gdy 

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku 

mieszkalnego; 

4) oświadczenie potwierdzające własność, użytkowanie wieczyste lub współwłasność, współużytkowanie 

wieczyste działki, na której zostanie zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której 

tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli; 

5) oświadczenie o aktualnym niepobieraniu dotacji na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków  

z innych źródeł oraz o zaniechaniu składania wniosku u innych dotujących; 

6) zaświadczenie wydane przez Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Zalewie o położenia posesji w miejscu, gdzie nie planuje się budowy zbiorczego 

kolektora ścieków do oczyszczalni ścieków i/lub nie planuje się inwestycji skanalizowania sanitarnego 

terenu w ciągu najbliższych 5 lat od terminu zawarcia umowy na realizację inwestycji; 

7) oświadczenie wnioskodawcy w formie pisemnej odnośnie zobowiązania się do zrealizowania 

dotowanej inwestycji w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu; 

8) zobowiązanie się przez wnioskodawcę w formie oświadczenia do likwidacji w ciągu 2 miesięcy 

od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego bezodpływowego zbiornika 

na nieczystości płynne. 
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9) Oświadczenie wskazujące osobę reprezentującą wnioskodawców, w przypadku gdy przydomowa 

oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. 

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na 

podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań ustalonych w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do 

usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych 

braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

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

o systemie oceny zgodności (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.). 

§ 3 Tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

1. Wnioski wstępnie kwalifikuje i opiniuje pod względem formalnym Referat Inwestycji, Gospodarki 

Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Zalewie. 

2. Burmistrz powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków. 

3. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych 

w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie. 

4. Po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków następuje spisanie umowy pomiędzy 

Wnioskodawcą, a Gminą Zalewo. 

5. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Zalewo jest zawarcie umowy. 

6. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację: 

1) dla jednej nieruchomości przyłączanej –  w wysokości 3 000,00 zł. 

2) dla kilku nieruchomości przyłączanych – w wysokości 3 000,00 zł na jedną nieruchomość, pomnożone 

przez liczbę nieruchomości przyłączonych do wspólnej oczyszczalni. 

7. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku, o którym mowa 

w § 2 ust. 3. 

8. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania pisemnie Gminy Zalewo o wybudowaniu przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

9. Gmina Zalewo zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wybudowanych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

§ 4. Zasady zwrotu dotacji. 

Dotacja podlega zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). 

§ 5. Postanowienia końcowe. 

1. Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Druki wniosku o przyznanie dotacji są do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz na 

stronie internetowej Urzędu: www.zalewo.pl. 

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. 
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4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, 

Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska
1) 

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

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

szkodliwych dla środowiska wodnego
2)

. 

 

Załącznik Nr 1 do „Regulaminu przyznawania dotacji  

z budżetu Gminy Zalewo na realizację 

przydomowych oczyszczalni ścieków." 

 

Burmistrz Zalewa 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy 

na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

1. Wnioskodawca..................................................................................................................................................

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

Adres: .............................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy ......................................................................................................................................... 

Adres e-mail: ................................................................................................................................................... 

Dokument tożsamości....................................... seria.......................... numer.................................................. 

Wydany przez .................................................................................................................................................. 

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................................. 

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

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość ..................................................................................................................................................... 

Działka ewidencyjna ........................................................................................................................................ 

Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni .........................................................................1) 

Liczba nieruchomości przyłączonych do oczyszczalni. .................................................................................. 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ............................................................................................. 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni) 

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

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

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

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

 

 

1) W przypadku podłączenia do jednej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków. 
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4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia .............................................................................................................................................. 

Data zakończenia .............................................................................................................................................. 

5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: .................................................................................. 

słownie: ............................................................................................................................................................ 

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

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Zalewo na 

realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.”, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

 

................................................................ 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Potwierdzona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji  

o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym przyjętego bez sprzeciwu. 

2. Mapa sytuacyjna z wyrysowanym projektem budowy. 
3. Zobowiązanie w formie oświadczenia o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane 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. 
4. Oświadczenie potwierdzające własność, użytkowanie wieczyste lub współwłasność, współużytkowanie wieczyste działki, na której zostało 

zrealizowane przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 

5. Oświadczenie o aktualnym niepobieraniu dotacji na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł oraz  
o zaniechaniu składania wniosku u innych dotujących. 

6. Zaświadczenie wydane przez Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Zalewie o położenia posesji w miejscu, gdzie nie planuje się budowy zbiorczego kolektora ścieków do oczyszczalni ścieków i/lub nie 

planuje się inwestycji skanalizowania sanitarnego terenu w ciągu najbliższych 5 lat od terminu zawarcia umowy na realizację inwestycji. 

7. Oświadczenie wnioskodawcy w formie pisemnej odnośnie zobowiązania się do zrealizowania dotowanej inwestycji w terminie określonym w 
§ 2 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu. 

8. Zobowiązanie się przez wnioskodawcę w formie oświadczenia do likwidacji w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej 

oczyszczalni ścieków istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. 
9. Oświadczenie wskazujące osobę reprezentującą wnioskodawców, w przypadku gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie 

więcej niż jedną nieruchomość. 
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