
UCHWAŁA NR XIII/138/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 
Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni 

ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu 
Gminy Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków".

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z 27 listopada 2019 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrzyca na 
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak
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Załącznik do uchwały nr XIII/138/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Regulamin udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrzyca na 
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 1. 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposobu jej rozliczania.

2. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu 
przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo - 
gospodarczych z gospodarstwa domowych budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca, 
w celu poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych 
i nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub wód.

3. Do korzystania z dotacji uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), będące właścicielami, 
współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, jak również 
najemcami albo posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za 
zgodą właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych.

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3, posiadające 
tytuł prawny do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy 
Dobrzyca.

5. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dotacje jest niezaleganie w opłatach na rzecz 
Gminy.

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł.

7. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie 
Gminy.

§ 2. 1.  Dotacja udzielana jest na zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń przydomowych 
oczyszczalni ścieków montowanych na terenie gminy Dobrzyca.

2. Dotacja wynosić będzie 70 % kosztów udokumentowanych fakturami bądź rachunkami, 
jednak nie więcej niż 4.000,00 zł. W przypadku zabudowy wielolokalowej, dla której budowana jest 
jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków, dotacji nie będzie wyższa niż iloczyn kwoty 4.000,00 zł 
i ilości lokali w budynku, podłączonych do oczyszczalni. 

3. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy 
zawartej przed zakupem urządzenia i stanowi refundację kosztów poniesionych w związku 
z zakupem urządzenia. Do kosztów zalicza się koszty zakupu całego kompletu oczyszczalni ścieków 
oraz koszty jej montażu.

4. Dofinansowaniu w formie dotacji z budżetu Gminy nie podlega:

a) zakup urządzenia przenośnego i innego nie stanowiącego stałego elementu przydomowej 
oczyszczalni ścieków,
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b) koszty przygotowania dokumentacji technicznej,

c) koszty dostawy oczyszczalni, konserwacji i napraw urządzeń,

d) zakupu materiału biologicznego,

e) robocizna własna dotycząca prac wykonywanych we własnym zakresie,

f) poniesionych przez wnioskodawcę przed datą podpisania umowy.

5. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą 
spełniać wymagania obowiązujących norm, określone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zmianami) oraz wymogi 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1311).

§ 3. 1.  Kryterium uzyskania dofinansowania do kosztów zakupu i montażu przydomowych 
oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym 
planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

b) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej;

c) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków wybudowana zostanie na nieruchomości położonej na 
terenie gminy Dobrzyca.

3. Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej wymaga pisemnego potwierdzenia zarządcy sieci kanalizacyjnej.

4. O przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności decydować będzie data wpływu wniosku do 
Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

§ 4. 1.  Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony, pisemnego 
wniosku o udzielenie dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich 
składania będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Gminy Dobrzyca, oraz na tablicy ogłoszeń wszystkich sołectw gminy Dobrzyca.

3. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 
przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, zobowiązane są do wyznaczenia pełnomocnika 
upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy 
o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji – załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Ponadto do wniosku należy załączyć:

a) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie oraz 
użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

c) mapę z zaznaczeniem lokalizacji planowanej inwestycji.
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5. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska zobowiązane są przedłożyć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz:

a) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – 
podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową,

b) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na posadowienie, zainstalowanie oraz 
użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, wyrażoną w formie uchwały,

c) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, 
poświadczone przez zarządcę.

6. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Burmistrza Gminy Dobrzyca w trybie ciągłym.

7. W razie stwierdzenie braków we wniosku Burmistrz Gminy Dobrzyca wezwie wnioskodawcę 
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

8. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji, został złożony po 
terminie, dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie 
prawnym albo wyczerpane zostaną środki, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, Burmistrz 
Gminy Dobrzyca zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

9. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udzielenia dotacji w danym roku rozliczeniowym zostaną 
powiadomieni pisemnie i wezwani do podpisania umowy. W przypadku wyczerpania środków 
w danym roku budżetowym, nierozpatrzone wnioski przechodzą na następny rok budżetowy.

10. Nie stawienie się podmiotu o którym mowa w § 1 ust. 3 w miejscu i terminie o którym mowa 
w ust. 9 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego 
terminu uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę.

11. Podpisując umowę o udzieleniu dotacji podmiot, o którym mowa § 1 ust. 3 zobowiązuje się 
do realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

§ 7. 1.  Wnioskodawca, po zakończeniu prac budowlanych związanych z wykonaniem 
przydomowej oczyszczalni, przedkłada Burmistrzowi Gminy Dobrzyca nie później niż do 
15 listopada danego roku, rozlicznie dotacji (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z wymaganymi 
dokumentami tj.:

a) pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Pleszewskiego w przypadku budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/dobę (jeśli było wymagane),

b) zgłoszenia potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie o zamiarze przystąpienia do 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 
m3/dobę (jeśli było wymagane),

c) pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 
m3/dobę (jeśli było wymagane),

d) opinii zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana,

e) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy oczyszczalni 
o przepustowości poniżej 5,0 m3/d) – załącznik nr 4 do Regulaminu,

f) rachunki lub faktury Vat świadczące o poniesionych kosztach wraz z potwierdzeniem zapłaty 
(data wystawienia faktury lub rachunków nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania 
umowy),

g) opis techniczny zakupionej oczyszczalni,
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h) protokół odbioru końcowego podpisany przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót wraz 
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami – załącznik nr 5 do Regulaminu.

2. W przypadku doręczenia kopii dokumentów, której mowa w ust. 1 należy przedłożyć 
oryginały, celem ich uwierzytelnienia.

3. Po przedłużeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracownicy Urzędu Miejskiego 
Gminy Dobrzyca mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację zadania inwestycyjnego. 
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 8. 

1. Wypłata kwoty dotacji nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wnioskującego, na podstawie 
umowy dotacji.

2. W zakresie udzielenia dotacji celowej określonej w przedmiotowym regulaminie zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 ze zm.).

3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak 
dla zaległości podatkowych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy 
o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak
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       Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

       Burmistrz Gminy Dobrzyca 

       ul. Rynek 14 

       63-330 Dobrzyca 

 

 

              WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej za środków Gminy Dobrzyca na zakup i montaż 

przydomowych oczyszczalni ścieków  

1. Informacja o wnioskodawcy 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  
 

Seria i nr dowodu 
osobistego 

 

wydany przez   

PESEL  

Nr telefonu  

 

2. Lokalizacja planowanych prac 

Miejscowość   

Ulica i numer  

Nr ewidencyjny działki  

Obręb  

Nr księgi wieczystej  

 

3. Rodzaj podmiotu ubiegającego się o dotacje (właściwe zaznaczyć X)  

□    osoba fizyczna  

□    wspólnota mieszkaniowa 

□    inna (podać jaka) ………………………………………………………………………… 

4. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć X)  

□   własność 

□   współwłasność ( w tym małżeńska)  

□   użytkowanie wieczyste 

□     inne (podać jakie) ……………………………………………………………………… 

5. Koszty inwestycji objętej dotacją: 
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• planowany koszt realizacji ………………………………………………………... zł 

• wnioskowana kwota dotacji…………………………………………………………zł 

• wnioskowana kwota dotacji stanowi ……………………. % całkowitych kosztów  

6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni: 

• Dane producenta oczyszczalni: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………. 

• Typ oczyszczalni: 

…………………………………………………………………….…………… 

• Przepustowość 

oczyszczalni:……………………………………………………………m3/d 

• Rodzaj zastosowanej technologii (właściwe zaznaczyć X) 

     □   drenaż rozsączający  

     □   filtr piaskowy 

     □    gruntowo roślinna 

     □    złoże biologiczne  

     □    osad czynny 

     □    hybrydowa 

• Liczba mieszkańców  korzystających  z przydomowej oczyszczalni ……………… 

• Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do przydomowej 

oczyszczalni………………………   

 

7. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja: 

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 

sprawie regulaminu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Oświadczam, że nie korzystam i zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł 

dofinansowania przedsięwzięcia, którego wniosek dotyczy. 

 

 

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

      /miejscowość i data/                 /czytelny podpis/ 
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Wykaz załączników: 

1. …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………... 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

     UPOWAŻNIENIE 

do reprezentowania współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji celowej, 

zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji celowej na zakup i montaż 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

My, będący współwłaścicielami działki nr …………………….., położonej w 

miejscowości ……………………………….,  upoważniamy Pana/Panią 

………………………………………………, 

zam. ………………………………………………………………….., legitymującego/cą 

się dowodem osobistym seria i nr ……………………………….do reprezentowania 

współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji celowej, zawarcia umowy o 

udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji celowej na zakup i montaż przydomowej 

oczyszczalni ścieków w naszym imieniu 

 

 

 

……………………………, dnia ………………… 

/miejscowość/  

 

             ……….…………………………………….. 

        /podpisy współwłaścicieli/ 

 

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

      ………………………………………………..
      ……………………………………………….
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                                                                           Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

                          ……………………, dnia…………………. 

…………………………………………………….. 

/imię i nazwisko/ 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 /adres/ 

…………………………………………………….. 

 /nr telefonu/ 

 

        Burmistrz Gminy Dobrzyca 

        ul. Rynek 14 

        63-330 Dobrzyca 

 

 

 Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Dobrzyca na zakup i 

montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

1. Data i numer umowy dotacji………….…………………………………………… 

2. Wysokość udzielonej dotacji…………………………………………………….. 

3. Data zakończenia inwestycji………………………………………………………. 

4. Wartość inwestycji wynikająca z faktur i rachunków……………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

5. Przedkładam następujące dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji: 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………… 

6)  

 

 

………………………………….. 

    /podpis wnioskodawcy/ 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

      ……………………, dnia…………………. 

…………………………………………………….. 

          /imię i nazwisko/ 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 /adres/ 

…………………………………………………….. 

 /nr telefonu/ 

         

Burmistrz Gminy Dobrzyca 

        ul. Rynek 14 

        63-330 Dobrzyca 

 

   

      ZGŁOSZENIE 

   eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji 

oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego 

korzystania z wód. 

 

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 

oczyszczalni ścieków: 

…………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć X) 

□   na potrzeby własne gospodarstwa domowe 

□   na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni: 

……………………………………………………………………………………… 
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4. Rodzaj i ilość wprowadzonych ścieków w określonym czasie; 

……………………………………………………………………………………… 

5. Czas funkcjonowania instalacji  - praca cały rok/ okresowo (podać okres) 

……………………………………………………………………………………… 

  

 

           

        ………………………….. 

          /Podpis/ 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT 

 

Spisany w dniu …………………………………………………………. 

1. Inwestor (beneficjent) 

……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Zakres wykonywanych robót 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

4. Roboty rozpoczęto dnia ……………………., zakończono dnia 

………………………………… 

5. Uwagi……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 

 

 

 

Inwestor (beneficjent)      Wykonawca 

 

………………………………….   …………………………………… 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/138/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że zasady 
udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze 
uchwały”. Niniejszy projekt uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej, w szczególności 
kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania. Przyjęcie uchwały pozwoli na poprawę środowiska naturalnego.

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak
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