UCHWAŁA NR XXIV/148/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Nieborów
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 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649,2245; Dz. U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz
art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1, lit. a) i b), ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 695), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Nieborów.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania
w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, określa Regulamin udzielania
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka

Id: 0F13948C-471B-4CD7-94C9-10CF80C428D4. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXIV/148/20
Rady Gminy Nieborów
z dnia 25 maja 2020 r.
Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Nieborów.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na obszarze Gminy Nieborów, beneficjentów uprawnionych do uzyskania dotacji, zasady finansowania
dotacji, zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.
§ 2. Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest:
1) zachęcenie właścicieli nieruchomości do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) polepszenie stanu środowiska na
powierzchniowych i podziemnych.

terenie

Gminy

Nieborów,

w szczególności

jakości

wód

Rozdział 2.
Beneficjenci dotacji
§ 3. 1 Dotacja będzie udzielana wyłącznie osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków
mieszkalnych, posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której
realizowane będzie zadanie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowanie kosztów
budowy jednej wspólnej oczyszczalni ścieków mogą uzyskać właściciele, którzy udokumentują poniesione
koszty oraz uzyskają zgodę wszystkich właścicieli na realizację inwestycji oraz wypłatę dotacji.
§ 4. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej
oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jedenz wnioskodawców.
§ 5. W
przypadku
realizacji
przydomowej
oczyszczalni
ścieków
dla
nieruchomości
z funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest
odłączenie instalacji kanalizacyjnej od tego zbiornika i podłączenie jej do przydomowej oczyszczalni ścieków.
Rozdział 3.
Zasady finansowania dotacji
§ 6. Dotacje będą udzielane ze środków budżetu Gminy Nieborów.
§ 7. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
z budżetu Gminy Nieborów będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
§ 8. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do 50%
kosztu zakupu i montażu, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
§ 9. Dotacja będzie wypłacana po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 dni od
dnia złożenia wniosku, o którym mowa § 24 ust 1.
Rozdział 4.
Zasady udzielania dotacji
§ 10. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
w Nieborowie wniosku którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 11. Dotacja jest udzielana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Gminą Nieborów.
§ 12. 1 Dotacją będą objęte wyłącznie:
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą na złożu
biologicznym (wyłącznie oczyszczalnie biologiczne).
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2) przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę.
3) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położnych na terenie Gminy
Nieborów, do których zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy
Nieborów budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego, bądź podłączenie do istniejącego lub
projektowanego systemu kanalizacyjnego nie jest w najbliższym czasie planowane, z przyczyn
technicznych jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
4) przydomowe oczyszczalnie ścieków, których gwarancja na szczelność zbiornika wynosi co najmniej 5 lat.
2. Do otrzymania dotacji wymaga się opracowania projektu technicznego oczyszczalni przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych określone w prawie
budowlanym, przy czym projekt musi zawierać wykonanie badań geologicznych gruntu (min. 1 odwiert min.
3 m głębokości) wraz z opracowaniem dokumentacji, z której wynika możliwość rozsączenia ścieków
oczyszczonych w gruncie.
3. Do otrzymania dotacji wymagane jest wykonanie za oczyszczalnią ścieków studni do poboru próbek
ścieku oczyszczonego.
4. Do otrzymania dotacji wymaga się przedstawienia deklaracji właściwości użytkowych potwierdzających,
że wybrana oczyszczalnia przeszła testy wykonane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN:
12566-3+A2:2013.
5. Dotacje mogą być udzielane również dla osób ubiegających się o jednoczesne wsparcie
z WFOŚiGW.
§ 13. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymagania 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 (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) oraz być zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 148 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2020r., poz. 284 z późn. zm.).
§ 14. Koszty niekwalifikowane, nie objęte dotacją stanowią:1) koszty wykonywania dokumentacji oraz
uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia;
3) koszty demontażu zbiorników bezodpływowych;
4) koszty prac wykonywanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji;
6) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.
§ 15. Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
§ 16. Nie udziela się dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed podpisaniem umowy
o dotację.
Rozdział 5.
Procedura postępowania z wnioskiem
§ 17. Wniosek o którym mowa w §10 należy złożyć przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.
§ 18. O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria
do jej przyznania.
§ 19. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku,
pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku
kalendarzowym.
§ 20. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Wójt Gminy
Nieborów wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni. Nieusunięcie tych braków w tym
terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 21. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji Wójt Gminy Nieborów
zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
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§ 22. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą,
a Gminą Nieborów zostanie zawarta umowa o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Rozdział 6.
Sposób rozliczania dotacji
§ 23. 1 Dotacja będzie udzielana jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 11.
2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od chwili podpisania umowy,
o której mowa w § 11,
§ 24. 1 Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada wniosek
o przekazanie dotacji celowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Podmiot któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:
1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację
przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu);
2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi –
bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska
(ważne w dniu zakupu oczyszczalni);
3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 25. 1. Dotacja zostanie wypłacona w postaci przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy.
2. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia wyłączenia
oczyszczalni z eksploatacji lub użytkowania niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta
w instrukcji obsługi.
§ 26. Sposób wykorzystania przyznanej Dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Nieborów, który upoważnia
pracowników Urzędu Gminy do przeprowadzania kontroli wykorzystania Dotacji oraz funkcjonowania
urządzeń.
§ 27. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Nieborów.
..........................,dn. .............................
Wójt Gminy Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NIEBORÓW
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie z budżetu Gminy Nieborów zakupu materiałów i urządzeń
przydomowej oczyszczalni ścieków.
I.
Dane osobowe ubiegającego się o dotację:
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................................
PESEL .................................................Seria i numer dowodu osobistego ...................................
wydanego przez ................................................ Telefo kontaktowy.............................................
II.
Dane dotyczące przedsięwzięcia
1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb):
...........................................................................................................................................................
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
................................................................................................................................................................
3. Rodzaj i ilość obiektów budowlanych, przydzielonych do przydomowej oczyszczalni ścieków:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (typ i nazwa, długość gwarancji szczelności zbiornika,
sposób działania oczyszczalni, zgodność z normą PN-EN: 12566-3+A2:2013):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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8. Ilość osób, których oczyszczalnia będzie obsługiwała:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
III.
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
a) data rozpoczęcia.................................................................................................................................
b) data zakończenia................................................................................................................................
IV.
Szacunkowy koszt budowy.....................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/-am się regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy
Nieborów oraz, że wykonam przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie ze specyfikacją zawartą w w.w
regulaminie.
.............................................................
/data i czytelny podpis wnioskodawcy/
Załączniki:
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy
wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku
należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność
należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);
2) kserokopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Łowiczu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
do 5 m3 na dobę wraz z mapą nieruchomości określającą lokalizację wybudowanej oczyszczalni;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku
o dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Nieborów.
……………………….., dn. ................................
Wójt Gminy Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NIEBORÓW
W związku z wnioskiem z dnia …………………….… w sprawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów zawiadamiam, że
w dniu ………………… zakończyłem/-am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i w związku z tym
przedkładam przedstawione poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty dotacji celowej na realizację
inwestycji.
I. Dane osobowe ubiegającego się o dotację:
Imię i nazwisko...............................................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................................
PESEL. .................................Seria i numer dowodu osobistego....................................wydanego przez
..................................................................................... Telefon kontaktowy ............................
II. Data i numer umowy o dotację
........................................................................................................................................................
III. Koszt realizacji przedsięwzięcia
Wartość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg faktur, rachunków...........................zł
(słownie złotych........................................................................................................................).
Zestawienie

Faktura Nr.

kosztów

Z dnia

poniesionych

Kwota netto

na

budowę

przydomowej

Kwota brutto

oczyszczalni

ścieków:

Wystawca faktury

Oświadczam, że wybudowana przeze mnie przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi i zasady
zawarte w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Nieborów oraz
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w zawartej umowie i nadaje się do użytkowania, a należność za jej wykonanie w całości została
uregulowana. Jednocześnie oświadczam, że przedmiotowa oczyszczalnia osiąga sprawność oczyszczania
zapewniającą
spełnienie
warunków
zrzutu
oczyszczonych
ścieków
określonych
w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.
......................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy )

Załączniki:
1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione przez wnioskodawcę nakłady na
realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu);
2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi –
bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, i ochrony
środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni);
3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
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Uzasadnienie
W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego
pozbywania się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym
rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu dotacji celowej. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom
proponuje się umożliwić skorzystanie z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona. Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakich zasadach może
ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz precyzuje tok
postępowania przy składaniu wniosków. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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