Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/68/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 25.06.2019r.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów
na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Stanisławów
Rozdział 1
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 1.
Regulamin określa zasady wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Stanisławów, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym
odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2.
1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
udzielane jest przez Gminę Stanisławów, zwaną w dalszej części Regulaminu Dotującym
- podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
- jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi,
będącym właścicielami lub współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub
współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo –
gospodarcze, zwanymi w dalszej części Regulaminu Dotowanymi. Za nieruchomość uważa
się każdą działkę ewid. gruntu, na której właściciele lub współwłaściciele, albo użytkownicy
wieczyści lub współużytkownicy wieczyści gruntu mają postawiony albo zamierzają
postawić budynek o charakterze mieszkalno-usługowo-bytowym.
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania w budynkach z funkcjonującym zbiornikiem
bezodpływowym na nieczystości płynne jest jego likwidacja i w zamian budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w
trakcie realizacji budowy nowego budynku.
3. Nie udziela się dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed
złożeniem Wniosku o dofinansowanie zadania.
§ 3.
1. Dofinansowanie udzielane jest w formie Dotacji na podstawie zawartej umowy po złożeniu
Wniosku.
2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy
zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN - EN 12566-3+A2:2013.
§ 4.
1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) brak istniejącej lub projektowanej lub planowanej do realizacji w okresie najbliższych 5
lat sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków,
2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej
w okresie najbliższych 5 lat sieci kanalizacji sanitarnej,
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) zastąpienie istniejącego/ych zbiornika/ów bezodpływowego/ych na nieczystości płynne,
wybudowanego/ych w starszej/ych technologii/iach , nową przydomową
oczyszczalnią/ami ścieków zgodną/ymi z normą PN - EN 12566-3+A2:2013,
5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.
§ 5.
Dofinansowaniu, o którym mowa w § 3 nie podlegają:
1. Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Dotowanego,
3. Koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń,
4. Koszty budowy oczyszczalni wspólnej dla kilku nieruchomości
5. Zastąpienie istniejącego/ych zbiornika/ów bezodpływowego/ych na nieczystości
płynne, wybudowanego/ych w starszej/ych technologii/iach, nową przydomową
oczyszczalnią/ami ścieków zgodną/ymi z normą PN - EN 12566-3+A2:2013 w
przypadku jeśli działka, na której znajduje się zbiornik leży w obrębie istniejącej lub
projektowanej lub planowanej w okresie najbliższych 5 lat sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 6.
1. Wnioskujący tylko jednokrotnie może się ubiegać o dofinansowanie ze środków Gminy
Stanisławów.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda
wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej
działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.
3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej
budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym
porozumieniu stron.
§ 7.
1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi
zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych
oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających
warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty
potwierdzające ich zgodność z normą PN - EN 12566-3+A2:2013.
§ 8.
Całkowitą ilość środków na realizację programu pochodzącą z budżetu Gminy Stanisławów,
tj. przeznaczoną na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa
uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 9.
Wysokość udzielanej dotacji na budowę każdej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi
3.500,00zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Rozdział 2
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 10.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego Wniosku, który
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, adres
zamieszkania, dokument tożsamości, a w przypadku pozostałych wnioskodawców –
nazwę podmiotu, adres siedziby, kopię wpisu z właściwego rejestru,
2) jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć
osoby mające przynajmniej połowę udziałów we własności oraz wymagana jest pisemna
zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni oraz
na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego,
3) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie polegające na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków (nr ewid. działki oraz adres),
4) informację o tytule prawnym do nieruchomości,
5) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków,
6) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
Do Wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z
kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
2) kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od
przepustowości:
a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/d – zgłoszenie budowy w Starostwie
Powiatowym,
b) oczyszczalnia powyżej 5 m3/d - pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie budowy
w Starostwie Powiatowym;
c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m3/d - pozwolenie wodnoprawne oraz
pozwolenie na budowę.
3) mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
4) w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia,
pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na działce.
5) kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT/CIT za ostatni rok podatkowy.
Złożone Wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w
niniejszym Regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w terminie 30 dni od
daty złożenia wniosku, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Stanisławów.
W przypadku braków formalnych we Wniosku lub braku wymaganych załączników,
Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia Wniosku,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie Wniosku
w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie Wniosku.
Kompletne Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy
Stanisławów i realizowane do czasu wyczerpania środków na realizację programu, o
których mowa w § 8. W przypadku wyczerpania środków na realizację programu w danym
roku Wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do

dofinansowania w kolejnym roku budżetowym jako Wnioski złożone w pierwszej kolejności
- po zabezpieczeniu środków na kontynuację programu przez Radę Gminy Stanisławów.
7. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy
stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 z późn.zm. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.
UE L Nr 352 z 24.12.2013, str. 9)
8. Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym
oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą
objętą wnioskiem nie przekracza 200 tys. Euro brutto, a dodatkowo przedsiębiorca spełnia
wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą.
9. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z
wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
oraz w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo o wielkości pomocy de
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym
okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. N 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dz. U. poz. 810).
Rozdział 3
Sposób rozliczania dotacji
§ 11.
1. Po weryfikacji złożonego Wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, zostanie
zawarta z Dotowanym Umowa o udzieleniu Dotacji celowej na dofinansowanie do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki
w zakresie udzielenia i wykorzystania Dotacji.
§ 12.
1. Po zakończeniu budowy Dotowany jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
Dotującego o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie później niż do
dnia 31 października danego roku. Wzór oświadczenia o wykonaniu przydomowej
oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Dotowany ma obowiązek okazać się na wniosek Dotującego dowodem zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci faktury oraz dowodem zapłaty za zakup
i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z okazaniem certyfikatu lub deklaracji
właściwości użytkowych, zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na zakupiony sprzęt
oraz zdjęciami w ilości co najmniej 5szt., wykonanymi na różnych etapach realizacji zadania
(zdjęcia dobrej jakości, kolorowe).

§ 13.
1. Wypłata Dotacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Dotowanego
dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 na wskazany w Umowie o dotację rachunek

bankowy Dotowanego nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym udzielono
Dotacji.
2. W przypadku braku możliwości realizacji zadania w terminie umownym lub rezygnacji z
wykonania zadania Dotowany powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić, o tym Wójta
Gminy Stanisławów.
3. W przypadku niemożności udzielenia Dotacji, w szczególności z przyczyn wynikających
z ust. 3 z winy nie leżącej po stronie Dotującego, środki z budżetu Gminy nie zostaną
przekazane, a Umowa o dotację wygasa.
§ 14.
1. Udzielona Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.),
2. Zwrot Dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej
o odsetki od Dotacji.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu - przyjętego
uchwałą nr VII/68/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 25.06.2019r.

Stanisławów, ……………....
…………………………………..…….
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

…………………………………..…….

Wójt Gminy Stanisławów

…………………………………..…….

ul. Rynek 32

(adres zamieszkania/siedziby)

…………………………………..…….

05-304 Stanisławów

(telefon kontaktowy i adres mail)

………………….………………..…….
(dokument tożsamości, seria, nr, wydany przez / kopia wpisu
z właściwego rejestru)

Wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowane będzie zadanie (nr działki, obręb oraz
adres): ………………………………………………………………..………..…….
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
……………………………….………..…..
3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków: budynek mieszkalny/gospodarstwo rolne/inny……………………..*)
4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) rodzaj technologii (typ oczyszczalni) ......................................................................................
b) wydajność (m3/d)
…………………………………………………………………….……….
5. Wstępny koszt zadania:
...........................................................…………………..……..…….
6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne:
……………………………………………………………………………..……….…………
…
7. Planowany okres realizacji zadania:
a) data rozpoczęcia:
.……………………………………….…………………….….…………..

b) data zakończenia:
..………………………………………………………………….………..
8. Rachunek bankowy (nazwa banku, nr rachunku do przekazania dotacji)
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
 zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji
złożonego wniosku.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty*:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kopią dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2. Kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości:
a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/d – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym,
b) oczyszczalnia powyżej 5 m3/d - pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie budowy w Starostwie
Powiatowym,
c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m3/d - pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę.
3. Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu.
4. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej
zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na działce.
5. Kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT/CIT za ostatni rok podatkowy.

…………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Pouczenie:
1. Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki formalne, Komisja stwierdza czy planowane zadanie kwalifikuje
się lub nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz poinformuje o tym Wnioskodawcę.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Opinia Komisji
(wypełnia Komisja powołana przez Wójta Gminy Stanisławów opiniująca wnioski):

Komisja stwierdza, że wniosek spełnia/ nie spełnia* wymagania określone w Regulaminie
i wnioskuje o zakwalifikowanie/ nie zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania ze
środków budżetu Gminy na rok …………...
Przyczyny przyjęcia / odrzucenia* wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………
(data)

Imię i nazwisko:

Podpis:

1.

……………………………..………

Przewodniczący Komisji ………………………………………….

2.

……………………………..………

Członek Komisji

………………………………………….

3.

……………………………..………

Członek Komisji

………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
do Regulaminu - przyjętego
uchwałą nr VII/68/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 25.06.2019r.

Stanisławów, ……………....
…………………………………..…….
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

…………………………………..…….

Wójt Gminy Stanisławów

…………………………………..…….

ul. Rynek 32

(adres zamieszkania / siedziby)

…………………………………..…….

05-304 Stanisławów

(telefon kontaktowy i adres mail)

………………….………………..…….
(dokument tożsamości, seria, nr, wydany przez / kopia wpisu
z właściwego rejestru)

Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości …………………….., Gmina
Stanisławów, na działce o numerze ewidencyjnym ……………………….. oświadczam, że
zakończyłem(-am) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i przystąpiłem(-am) do jej
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób
ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe oraz nie
wpływające ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
Dokonałem(-am) zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie art.
152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.).

………………………………..
(data)

……………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

