Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Weber
dnia 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 46/VIII/2019
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 506), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 403 ust. 2 i art. 403 ust. 4 - 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590,
1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452.) Rada Gminy Piątnica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica”, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber

Id: 68380FB7-8891-41F0-BD12-50E5209DEF79. Podpisany

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/VIII/2019
Rady Gminy Piątnica
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica.
§ 1. Regulamin ustala zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Piątnica, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-EN 12566-3:2016-10.
§ 2.
1. Z zakresu obowiązywania uchwały wyłącza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) na obszarze, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie
uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji;
2) na obszarze, na którym istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu
kanalizacyjnego.
2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.
3. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym będącym: właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym wytwarzającymi ścieki bytowo - gospodarcze
pochodzące z gospodarstwa domowego.
4. Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową.
W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem
otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje
się wyłączenie go z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości zlokalizowanej na ww.
działce.
5. 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, wyrażona poprzez złożenie podpisu przez współwłaścicieli
na wniosku.
6. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków,
o dofinansowanie powinny ubiegać się wszystkie zainteresowane strony poprzez złożenie wspólnego wniosku
o dofinansowanie.
7. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 30 września danego roku budżetowego.
8. Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych ma ten
cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
9. Dopuszczalne rozwiązania techniczne zastosowane w przydomowych oczyszczalniach to:
1) pasywne przydomowe oczyszczalnie z dwustopniowym oczyszczaniem ścieków (mechaniczne
i biologiczne) z wyłączeniem osadników gnilnych z rozsączeniem poprzez drenaż do gruntu;
2) oczyszczalnie ścieków wykorzystujące nisko obciążony osad czynny z wykorzystaniem złoża fluidalnego
wraz z napowietrzaniem;
3) lokalne przepompownie ścieków w przypadku budowy kopców rozsączających jako odbiornik
oczyszczonych ścieków;
4) zapewnienie możliwość pobrania próbek ścieków
w celu określenia stopnia oczyszczenia ścieków.
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§ 3. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących
przepisach prawa, w tym m.in.: określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§ 4.
1. Beneficjent na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości do 50 %
poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych).
2. Beneficjent tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy, na podstawie umowy
zawartej przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, co stanowić będzie refundację
kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z budową.
3. Umowa na udzielenie dotacji może być zmieniona aneksem w zakresie terminu realizacji zadania.
§ 5.
1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
z budżetu gminy będzie określona uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.
2. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z niniejszymi zasadami oraz na podstawie złożonych
następujących dokumentów:
1) wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, który
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami;
2) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości
oczyszczalni (lub ich kopii);
3) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymagań określonych w przepisach
prawa (lub ich kopii).
§ 6. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
5) koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości do
wspólnej oczyszczalni;
6) koszty transportu;
7) oczyszczalnie ścieków wymagające stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności
angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.
§ 7.
1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Piątnica,
w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa.
2. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz posiadanie środków finansowych będzie podstawą do podjęcia
decyzji przez Wójta Gminy Piątnica o udzieleniu dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku przez wnioskodawcę zostanie on wezwany do uzupełnienia
braków. W przypadku przekroczenia terminu uzupełnienia wniosku, zostanie to potraktowane jako rezygnacja
z ubiegania się o przyznanie dofinansowania.
3. Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do przedłożenia
w Urzędzie Gminy Piątnica:
1) wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszenia wybudowania oczyszczalni, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 3;
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2) kserokopii / oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków oraz
dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy, pokwitowanie otrzymania gotówki);
3) oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli dotyczy).
4. Po przedłożeniu dokumentów wskazanych w § 6 ust. 3, Komisja powołana przez Wójta Gminy Piątnica
dokona oględzin i sporządzi protokół komisyjnego odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni, zgodnie
ze wzorem określonym w załączaniu nr 4.
5. Beneficjent może otrzymać dotację ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni
pod warunkiem niezalegania w opłacaniu opłat i podatków lokalnych należnych Gminie Piątnica.
6. Wniosek o wypłatę dotacji - zgłoszenie wybudowania oczyszczalni wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, nie później
niż do dnia 15 grudnia każdego roku.
7. Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Gminy Piątnica formalnych dokumentów oraz
komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie 30 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
8. Na oryginale lub kopii faktury lub rachunku uprawniony pracownik Urzędu Gminy Piątnica umieści
adnotację o udzielonej dotacji.
9. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust.
10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
§ 8.
1. Okres trwałości dla dotowanego zadania rozpoczyna się z chwilą wypłaty dotacji i trwa 5 lat.
2. Beneficjent zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
1) nierealizowania prac związanych z inwestycją zgodnie z zawartą umową oraz Regulaminem;
2) nierozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,
3) podania we wniosku o dofinansowanie lub we wniosku o rozliczenie dofinansowania nieprawdziwych
danych.
3. Beneficjent zwróci całkowitą wartość otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami
kapitałowymi liczonymi od dnia rozliczenia dofinansowania do dnia zapłaty w przypadku:
1) zamontowania w okresie trwałości projektu, o którym mowa w ust. 1 nowej oczyszczalni lub szamba,
służących budynkowi objętemu wsparciem, bez pisemnej zgody Wójta Gminy Piątnica,
2) przeprowadzenia w okresie trwałości projektu modyfikacji oczyszczalni, wpływających na efektywność jej
pracy, bez pisemnej zgody Wójta Gminy Piątnica,
3) zlikwidowania w okresie trwałości projektu oczyszczalni zainstalowanej w ramach realizacji Programu,
4) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę w okresie od dnia złożenia
wniosku o rozliczenie dofinansowania i przez okres trwałości projektu,
5) nieprzestrzegania warunków umowy lub regulaminu.
4. Zwrot dotacji następuje w kwocie równej wysokości udzielonej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia jej zwrotu
§ 9. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków załącznik Nr 1;
2) wzór umowy - załącznik Nr 2;
3) wzór wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszenia wybudowania oczyszczalni - załącznik Nr 3;
4) wzór protokołu komisyjnego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik Nr 4.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej w roku …………….
w ramach Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica,
przyjętego Uchwałą Nr …./…../2019 Rady Gminy Piątnica
z dnia …czerwca 2019 r.
A. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

nr kontaktowy/adres e-mail:
B. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI:
Adres planowanej oczyszczalni, numer
ewidencyjny działki
Tytuł prawny do budynku mieszkalnego
obsługiwanego przez oczyszczalnię oraz do
nieruchomości, na której zlokalizowana będzie
oczyszczalnia

Zastosowane w oczyszczalni
rozwiązania technologiczne:
(wybierz 1 z 3 możliwych poprzez
podkreślenie właściwego)

1. oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR)
2. oczyszczalnia ze złożem biologicznym (zraszanym lub tarczowym)
3. hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże
hydrofitowe)

Opis oczyszczalni
(rodzaj, typ, proces oczyszczania)

Liczba osób obsługiwana przez
oczyszczalnię
Przewidywana wartość inwestycji
(z wyłączeniem kosztów dokumentacji)
Planowany termin wykonania
oczyszczalni
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe.
2. Specyfikacja techniczna planowanej oczyszczalni (zastosowane technologie, urządzenia).
3. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do budynku mieszkalnego i nieruchomości.
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……………………….
i data)

...........................................
(podpis Wnioskodawcy)

(miejscowość

Załącznik Nr 1
do wniosku o udzielanie dotacji
Oświadczenie
o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, co następuje:
Jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości oznaczonej działką o numerze geodezyjnym
…................................ położonej w obrębie….................................................... gm. Piątnica. Prawo
własności tej nieruchomości jest potwierdzone wpisem w księdze wieczystej Nr ........................
prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ……………………… .
...................................................................
(Czytelny podpis)
*w przypadku wystąpienia współwłasności, pod oświadczeniem podpisują się wszyscy właściciele
nieruchomości
OCENA WNIOSKU DOKONANA PRZEZ WYZNACZONY ZESPÓŁ:
Wniosek podlega AKCEPTACJI / UZUPEŁNIENIU / ODRZUCENIU
Uzasadnienie, ewentualnie zakres uzupełnienia (jeśli jest wymagane):
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
PRZYZNANA KWOTA DOTACJI: ……………………………………
Data:…………………
Podpisy zespołu oceniającego:
………………………………………………….

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POWTÓRNA OCENA W PRZYPADKU, GDY WYMAGANO UZUPEŁNIENIA
Wniosek podlega

AKCEPTACJI / ODRZUCENIU

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
………
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Data: …………………
Podpisy zespołu oceniającego:
………………………………………………….

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….

Oceny dokonano zgodnie z zapisami Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr …./19…../2019 Rady Gminy Piątnica z dnia ….czerwca 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
UMOWA
nr ……………………
o udzielenie dotacji celowej na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu
Gminy Piątnica
zawarta w dniu ………………………………………. w Piątnicy Poduchownej, pomiędzy:
Gminą Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
NIP: 718-16-71-232, REGON: 000542296
Reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Piątnica – Artura Wierzbowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Chilińskiej
zwaną dalej: „DOTUJĄCYM”
a
Panią /em/ …………………………………………….. zam. ……………………………….
PESEL:………………………………………………..
Zwaną/ ym / dalej „DOTOWANYM”.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Dotujący działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
2) Uchwały Nr ……../…/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia …. czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica.
2. Dotujący udziela Dotowanemu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu
ochrony środowiska, zwanego dalej „zadaniem”, polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
służącej do odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Piątnica,
zwanej dalej „oczyszczalnią”.
3. Dotacją objęta jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości:
1) działka ewid. nr:………………………………………..
2) adres.: …………………………………………………..
4. Dotowany oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, o której mowa w ust. 3.
5. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej mu dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał
i na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem Programu udzielania dotacji celowych na
realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica, zwanym dalej
„Regulaminem”.
6. Dotowany oświadcza, że oczyszczalnia, o której mowa w ust. 3 spełnia wymogi Regulaminu i jest
oczyszczalnią:
a) z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),
b) ze złożem biologicznym (zraszane lub tarczowe),
c) hydrofitowa (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe).
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7. Dotowany zobowiązuje się do wykonania oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne.
8. Dotowany zobowiązuje się do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za prawidłowe eksploatowanie
i funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym spełnienie wymogów określonych 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 2014 r. poz. 1800).
9. Dotacji nie podlegają:
1) Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa,
2) Koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Dotowanego,
3) Koszty zakupu pojedynczych elementów oczyszczalni,
4) Koszty eksploatacji i konserwacji oczyszczalni,
5) Koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni i przyłączy łączących kilka nieruchomości do wspólnej
oczyszczalni,
6) Koszty transportu.
§ 2. TERMINY
1. Termin zakończenia zadania i rozliczenia dotacji nie może przekroczyć daty zakończenia danego roku
budżetowego, w którym dotacja została przyznana.
2. Termin realizacji zadania:
1) Rozpoczęcie zadania: ……………………………………………………………….
2) Zakończenie
zadania
i złożenie
kompletnego
……………………………………………………...

wniosku

o wypłatę

dofinansowania:

3) Rozliczenie dotacji:……………………………………………………….
§ 3. WYSOKOŚĆ DOTACJI
1. Dotacja zostaje przyznana w wysokości: 2 500,00 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset 00/100).
2. Nakłady finansowe poniesione przez Dotowanego na zakup i wykonanie oczyszczalni nie mogą być
niższe niż kwota określona w ust. 1.
3. Wypłata przydzielonej dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania przez Dotowanego, w terminie …..
miesięcy od dnia złożenia Dotującemu pełnej dokumentacji wskazanej w §7 ust. 2 Regulaminu
i zaakceptowaniu jej przez Dotującego.
4. Dotacja zostanie przekazana w formie przelewu na konto bankowe podane przez Dotowanego,
o nr:……………………………………………………………………
5. Dotowany oświadcza, że jest posiadaczem ww. rachunku bankowego.
§ 4. ROZLICZENIE DOTACJI
1. Celem wypłacenia dotacji i rozliczenia niniejszej umowy Dotowany przedkłada Dotującemu następujące
dokumenty:
1) wniosek o wypłatę dofinansowania,
2) zgłoszenie uruchomienia oczyszczalni,
3) faktury/rachunki potwierdzające koszty zakupu i wykonania oczyszczalni (kopia),
4) prawomocne zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę (kopia),
5) prawomocne pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane) – kopia,
6) pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane) – kopia,
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7) instrukcję prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczoną podpisem producenta lub osoby
uprawnionej - (kopia),
8) oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami
prawa, wymogami Regulaminu i umowy.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, Dotujący wezwie Dotowanego do
jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Niezastosowanie się do wezwania stanowi podstawę do odmowy wypłaty
przyznej Dotowanemu kwoty dotacji.
3. Dotujący może, w razie wątpliwości, dokonać kontroli wykonania oczyszczalni, w tym również zażądać
okazania dokumentacji technicznej, kart technicznych, atestów lub innych dokumentów potwierdzających
prawidłowość wykonania oczyszczalni.
§ 5. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
1. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia wypłaty dotacji.
2. W okresie trwałości, o którym mowa w ust. 1 Dotowany zobowiązany jest do ciągłej i zgodnej
z wymogami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji oczyszczalni.
3. W okresie trwałości projektu Dotujący może dokonać kontroli eksploatacji oczyszczalni, po
wcześniejszym powiadomieniu Dotowanego.
4. Dotujący nie odpowiada za awarie, zniszczenia lub inne uciążliwości spowodowane w trakcie
eksploatacji oczyszczalni, ani w czasie trwania trwałości projektu ani po jego zakończeniu.
§ 6. ZWROT DOTACJI
1. Dotowany jest zobowiązany do zwrotu całkowitej wartości uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia jej zwrotu w przypadku:
1) zamontowania w okresie trwałości projektu nowej oczyszczalni lub szamba służących budynkowi objętemu
wsparciem, bez pisemnej zgody Dotującego,
2) przeprowadzenia w okresie trwałości projektu modyfikacji oczyszczalni, wpływających na efektywność jej
pracy. bez pisemnej zgody Dotującego,
3) zlikwidowania w okresie trwałości projektu oczyszczalni zamontowanej w ramach realizacji projektu,
4) nie udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę w okresie od dnia złożenia
wniosku o rozliczenie dofinansowania i przez okres trwałości projektu,
5) wykazania w toku kontroli, o której mowa w §8 Regulaminu istotnych nieprawidłowości
w funkcjonowaniu oczyszczalni, polegających na nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.
2. Dotowany zobowiązuje się do zwrotu kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty wezwania do zwrotu.
3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w ustawie o Finansach Publicznych, w kwocie równej wysokości udzielonej dotacji wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia jej zwrotu.
§ 7. INNE POSTANOWIENIA
1. Dotowany ma obowiązek we własnym zakresie pozyskać wszelkie informacje związane z realizacją
dotacji oraz na temat dokumentów jakie musi sporządzić i posiadać, by oczyszczalnia była wykonana zgodnie
z przepisami prawa oraz Regulaminem.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały
się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Dotującego sądu powszechnego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Dotowanego, 2 egzemplarze dla Dotującego.
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Dotujący:
…………………………………………..
Kontrasygnata:
…………………………………………..
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Dotowany:
…….……………………………

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
tytuł
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(imię nazwisko, adres, nr kontaktowy)
WNIOSEK O WYPŁATĘ DOFINANSOWANIA
przyznanego w ramach Programu udzielania dotacji celowej na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica
Data i numer
umowy dotacji
Nazwa banku i nr
rachunku
bankowego, na
który ma być
wpłacona dotacja
Data zakończenia
inwestycji
Lokalizacja
przedsięwzięcia
(miejscowość, nr
działki)
Lp.

Nr rachunku faktury

Przedmiot zakupu

Data
wysta
wienia

Kwota

Zgłaszam wybudowanie oczyszczalni i wnioskuję o rozliczenie i wypłatę dotacji.
…………………………………………………
(czytelny podpis)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAŁĄCZNIKI:
1. Faktury/rachunki potwierdzające koszty zakupu i wykonania oczyszczalni (kopie),
2. Oświadczenie o rozpoczęciu eksploatacji (użytkowania) obiektu i oświadczenie o likwidacji
bezodpływowego zbiornika (jeśli dotyczy).
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3
OŚWIADCZENIE
o zgodności wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków z obowiązującymi przepisami prawa,
wymogami Regulaminu oraz umowy dotacji
…………………………, dnia ……………………..
(miejscowość)
.....................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................
.....................................................................
(adres zamieszkania)
Niniejszym oświadczam, że wykonana na działce nr ewid. …………………….
w miejscowości……………………………………………………..,
stanowiącej
własność:
…………………………………………… przydomowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa wodnego oraz warunkami technicznymi
wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków zapewniającymi spełnienie wymogów zawartych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska oraz z zapisami Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica oraz Umową dotacji z dnia…………….
Nr……………………
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
........................................., dnia............................
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.........................................................
(czytelny podpis )

(miejscowość)

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Wzór protokołu komisyjnego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
W dniu .........................
Komisja w składzie:
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) ........................................................................................
Przy obecności:
1. ……………………………………………………..
dokonała oględzin w terenie i stwierdziła, że na dz. nr ….................. obręb ….....................................
przez właściciela nieruchomości ........................................................................ została wybudowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości ……………… zł.
Oczyszczalnia została wykonana zgodnie/nie zgodnie z umową udzielenia dotacji.
Oględzin dokonano przy udziale właściciela nieruchomości, który wniósł do protokołu uwagi.
….............................................................................................................................................................
Komisja zgłasza uwagi:
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) .......................................................................................
Podpis właściciela nieruchomości
.........................................................................................
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