Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Weber
dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 60/X/2019
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506,
1309,
1571 i 1696),
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 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1579, 1680 i 1712) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3450).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/X/2019
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 września 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica 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.
§ 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, 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) oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),
2) oczyszczalnia ze złożem biologicznym (zraszanym lub tarczowym),
3) hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe).
10. Zapewnienie możliwość pobrania próbek ścieków oczyszczonych pod kątem ich zbadania,
w celu określenia stopnia oczyszczenia ścieków.
§ 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 (zakup i wykonanie) może uzyskać
dotację w wysokości 2 500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
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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, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do regulaminu.
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, który zawiera:
- zgłoszenie uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków
- prawomocne zgłoszenie budowlane /pozwolenie na budowę (złożone po podpisaniu umowy na
dofinansowanie)(kopia)
- prawomocne pozwolenie wodno prawne (złożone po podpisaniu umowy na dofinansowanie) (kopia)
- pozwolenie na użytkowanie (kopia)
- Instrukcja prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczona podpisem producenta lub osoby
uprawnionej (kopia)
- oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami
prawa, wymogami Regulaminu oraz umowy dotacji;
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2) 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 § 7 ust. 3, Komisja powołana przez Wójta Gminy Piątnica
dokona oględzin i sporządzi protokół komisyjnego odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni.
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 listopada 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 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 § 7 ust. 2.
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 z późn. zm.).
11. Okres trwałości dla dotowanego zadania rozpoczyna się z chwilą wypłaty dotacji i trwa 5 lat.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej w roku …………….
na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
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.
...................................................
(miejscowość i data)
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.............................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku o przyznaniu dotacji celowej

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu)

Oświadczenie
o korzystaniu z nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianej w art. 233
§ 1 Kodeksu karnego, oświadczam, że budynek mieszkalny
…………………………………………………………………………………………………..
(adres i numer działki na której znajduje się budynek mieszkalny)
do którego została przyłączona instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków służy wyłącznie
celom mieszkaniowym.
Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………………...
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

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

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….

………………………………………………….

…………………………….
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