
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/155/2020 

RADY GMINY SUSZEC 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje 

związane z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec” 

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

(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), 

Rada Gminy Suszec 

uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwalić regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec, będący jej integralną częścią. 

§ 2. Środki na dofinansowanie w formie dotacji celowej będą pochodziły z budżetu Gminy Suszec na dany 

rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Suszec nr VI/60/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

 

Szymon Sekta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 3743



Załącznik do uchwały Nr XVIII/155/2020 

Rady Gminy Suszec 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec 

 

§ 1. Przez użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć: 

1) Inwestycja - budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2) Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – zakup, montaż przez podmioty 

posiadające kwalifikacje do wykonania montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3) Likwidacja zbiornika bezodpływowego – zaprzestanie korzystania z tego zbiornika jako miejsca 

gromadzenia nieczystości ciekłych oraz trwałe odłączenie po dokładnym oczyszczeniu, 

4) Wnioskodawca – podmioty, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. prawo ochrony środowiska, 

5) Dotowany – wnioskodawca, któremu została przyznana dotacja celowa na podstawie przepisów 

niniejszej uchwały, 

6) Dotujący – Gmina Suszec, 

7) Koszty kwalifikowane – koszty realizacji inwestycji poniesione w związku z zakupem 

i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, 

8) Gmina – Gmina Suszec, 

§ 2. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, na realizację inwestycji 

na terenie Gminy Suszec polegających na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Gmina Suszec będzie udzielała dotacji na inwestycję określoną w ust. 1, jedynie ze środków gminy, 

które zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Suszec w danym roku budżetowym na ten cel. 

3. Dotacja będzie przekazywana w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną 

realizację przedsięwzięcia, po jego zakończeniu. 

§ 3. Terminem zakończenia inwestycji jest dzień zgłoszenia do eksploatacji biologicznej przydomowej 

oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy Suszec, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Warunkiem 

uzyskania dotacji celowej jest uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na zaprzestaniu 

korzystania ze zbiornika bezodpływowego i uruchomieniu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona tylko na pokrycie kosztów kwalifikowanych. 

2. Dotacja na inwestycję określoną w §2 ust.1, udzielona będzie w wysokości 70% wartości kosztów 

brutto zakupu i montażu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania 

umowy o udzieleniu dotacji celowej, ale nie więcej niż 5.000,00 zł. 

3. W przypadku, gdy koszt inwestycji będzie wyższy niż maksymalna kwota dotacji, Wnioskodawca jest 

zobowiązany do poniesienia kosztów indywidualnie ponad kwotę dotacji 

4. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dofinansowania inwestycji z jakichkolwiek innych 

źródeł niż dotacja celowa, o której mowa w niniejszym regulaminie, kwota tej dotacji zostanie 

pomniejszona o kwotę tego dofinansowania. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w tym 

przedmiocie nie później niż w dacie podpisania umowy o uzyskanie dotacji celowej na podstawie niniejszej 

uchwały. 

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek w Urzędzie Gminy Suszec. 
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2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: dane podmiotu ubiegającego się o dotację (także 

numer PESEL lub NIP, adres zamieszkania/siedziby, numer w rejestrze, do którego wpisany jest 

Wnioskodawca), dane dotyczące przedsięwzięcia (numer księgi wieczystej, numer działki ewidencyjnej, 

obręb, miejscowość, tytuł prawny do nieruchomości, rodzaj obiektu, który będzie podłączony do 

biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, określenie wydajności planowanej inwestycji). 

3. Do wniosku należy dołączyć: kserokopie pozwoleń w zależności od sposobu korzystania ze 

środowiska (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, pozwolenie wodnoprawne), oświadczenie 

o użytkowaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz gotowości zaprzestania korzystania z szamba, 

oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, informację, że działka znajduje się poza aglomeracją 

Suszec, informację, że nieruchomość nie może zostać przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, mapa 

z lokalizacją biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz 

z upoważnieniem dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli przy: 

złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na inwestycję związaną z budową biologicznej przydomowej 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec, podpisaniu umowy przyznania dotacji celowej oraz 

wszelkich czynności związanych z dotacją celową. 

§ 6. 1. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. 

2. O kolejności rozpatrywania wniosków, decydować będzie data ich wpływu. 

3. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Suszec, 

a Wnioskodawcą. 

4. O terminie podpisania umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany telefoniczne lub w formie 

pisemnej. 

§ 7. 1. W przypadku ubiegania się o dotację celową przyznawaną na podstawie niniejszego regulaminu, 

w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jej 

siedziba, udzielona dotacja celowa będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis zwanego dalej rozporządzeniem, które 

obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku, a po jego wygaśnięciu przez 6 miesięcy okresu przejściowego  

(Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013). W przypadku ubiegania się o dotację celową przyznawaną na podstawie 

niniejszego regulaminu, w odniesieniu do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa 

w związku z prowadzeniem tej działalności, udzielona dotacja celowa będzie stanowić pomoc w rolnictwie 

lub rybołówstwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 

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 ze zm.) oraz w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 

z 28.06.2014). 

2 .Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, do dostarczania podmiotowi 

udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 

latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  

de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zakres informacji oraz wzory formularzy 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc określone są w: 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311 ze zm.), 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810). 

3. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu, w bieżącym roku 

podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć 

równowartości 200 000 EUR brutto a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 EUR brutto. 

Zgodnie z art. 5 ust.1 rozporządzenia pomocy de minimis przyznawaną zgodnie z tym rozporządzeniem, 

można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do 

odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (przy zapewnieniu rozdzielności 

rachunkowej poszczególnych rodzajów działalności). Stosowanie art. 5 ust. 2 rozporządzenia, podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis jeżeli otrzymał pomoc inną niż 

de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy lub pomoc dla tego 

samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej 

intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego 

przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji komisji. Pomoc de minimis 

w rolnictwie dla wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w okresie bieżącego roku 

podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekraczyć kwoty stanowiącej 

20 000 EUR określonej w Rozporządzeniu 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, natomiast pomocy de minimis w rybołówstwie dla wnioskodawcy prowadzącego 

działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy  

de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę 

w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty 

stanowiącej 30 000 EUR określonej w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 

2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

4. Zakres informacji wymaganych od dotowanego przy ubieganiu się o pomoc de minimis określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, nr 53, poz. 311 ze zm.) albo 

w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810). 

Załączniki do w/w rozporządzeń stanowią formularze informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu inwestycji na podstawie następujących dokumentów: 

a) Faktury VAT lub rachunku dotyczącego wyłącznie kosztów kwalifikowanych. Faktura VAT lub 

rachunek mogą dotyczyć wyłącznie towarów lub usług zakupionych po dacie zawarcia umowy udzielenia 

dotacji celowej na inwestycję. 

b) Dokumentu potwierdzającego zgodność z Normą Polską PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą, 

z oświadczeniem firmy/osoby wykonujące montaż urządzenia, że zamontowana biologiczna przydomowa 

oczyszczalnia ścieków działa i spełnia swoją funkcję, a prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

i wiedzą techniczną, 

c) informacji o rozpoczęciu eksploatacji biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, która została 

złożona w Urzędzie Gminy Suszec, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, 

d) oświadczenie wnioskodawcy, że nie otrzymał dofinansowania w jakiejkolwiek innej formie na tę samą 

inwestycję z innych środków publicznych lub oświadczenia o wysokości otrzymanych środków ze środków 

publicznych na tę inwestycję. 

e) oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe – w przypadku budowy biologicznej 

przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym. 

§ 9. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do dotowania: 

1) nieruchomość musi znajdować się poza terenem Aglomeracji Suszec określonej obecnie w Uchwale 

Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/27/15/2016 z dnia 19 września 2016 rok, w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Suszec, 
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2) nieruchomość powinna znajdować się w terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia jej do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

3) przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być oczyszczalnią biologiczną spełniającą wymogi zawarte 

w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in. określających warunki, jakie należy spełnić przy 

wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

§ 10. 1. Dotacja przyznawana będzie wnioskodawcom według kolejności wpływu ich wniosków, aż do 

wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Gminy Suszec w danym roku budżetowym. 

2. W przypadku wystąpienia błędów, braków formalnych lub merytorycznych wniosku o udzielenie 

dotacji dotujący wezwie jednokrotnie dotowanego do poprawy, uzupełnienia wniosku, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
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