
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/259/13 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 13 sierpnia 2013 r. 

w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane 

z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Łużna". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód, 

mające na celu ograniczenie ilości odprowadzanych, nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntów lub 

wód powierzchniowych poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Łużna" w formie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Regulamin zawiera zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w § 1, w tym kryteria wyboru 

inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia. 

§ 2. „ Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna" jest realizowany 

z budżetu Gminy Łużna do wysokości środków ustalanych corocznie w uchwale budżetowej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.  

§ 4. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji celowej stanowiącej pomoc 

de minimis, przepisy § 1 pkt 5 i § 3 ust. 3 Regulaminu oraz załączniki określone w pkt 3 załącznika nr 1 do 

Regulaminu tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 r.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Łużna z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane 

z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Łużna".  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 5265



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/259/13  

Rady Gminy Łużna  

z dnia 13 sierpnia 2013 r.  

 

Regulamin  

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez 

realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna”  

§ 1. Postanowienia ogólne  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) dotacji celowej – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej 

dotacją;  

2) dotującym – rozumie się przez to Gminę Łużna;  

3) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, tj.: podmioty 

niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 

osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi, który jest jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem: budynków 

mieszkalnych (jednorodzinnych lub wielorodzinnych) położonych na terenie Gminy Łużna lub posiada 

inny tytuł prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną w Gminie Łużna;  

4) zadaniu – rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa 

w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegające na 

budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Łużna;  

5) pomoc de minimis – rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 2 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 379 z 28.12.2006 r. Nr 379 poz. 5);  

6) komisji - rozumie się przez to komisję powołaną przez Wójta Gminy Łużna do realizacji zadań określonych 

w nin. Regulaminie.  

 

§ 2. Zasady udzielania dotacji 

1. Dofinansowaniu w formie dotacji podlega budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zapewniających 

oczyszczenie ścieków w stopniu wymaganym ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz 

przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, w których procesy biologicznego 

oczyszczania ścieków zachodzą:  

1) w szczelnym filtrze roślinnym lub  

2) na złożu biologicznym lub  

3) przy udziale osadu czynnego lub  

4) z wykorzystaniem technologii określonych w pkt 2 i 3 (oczyszczalnie hybrydowe). 

2.  Dotacja nie obejmuje budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zrealizowanej przed dniem zawarcia 

umowy pomiędzy wnioskodawcą a dotującym.  

3. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni 

ścieków, o dotację może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje poniesione koszty budowy 

i montażu urządzeń i posiada pisemną zgodę od pozostałych właścicieli na posadowienie, zainstalowanie 

i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgodę na zawarcie umowy i rozliczenie dotacji przez 

nią osobiście, udzieloną w formie pełnomocnictwa do działania w tym zakresie.  
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4. Jeżeli budynek mieszkalny stanowi współwłasność, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz 

zgoda na zawarcie umowy i rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, 

wyrażona w formie pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli.  

5. Dotacja przeznaczona jest na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym na pokrycie części 

kosztów zakupu i montażu wyłącznie nowych urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie przyznaje 

się dotacji na:  

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

przewidzianych przepisami prawa, która sporządzana jest w ramach przygotowania zadania i sfinansowana 

bezpośrednio z budżetu Gminy,  

2) koszty eksploatacji i konserwacji,  

3) koszty zakupu i montażu elementów dodatkowego wyposażenia oczyszczalni,  

4) koszty zakupu pojedynczych elementów wyposażenia oczyszczalni,  

5) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie. 

6. Warunkiem udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest:  

1) aby wnioskodawca, który ubiega się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków 

budżetu Gminy Łużna, jednocześnie zobowiązał się wyrazić bezwarunkową zgodę w formie przewidzianej 

przez właściwe przepisy prawa na przebieg kolektora kanalizacji zbiorczej przez należącą do 

wnioskodawcy nieruchomość w celu budowy sieci kanalizacyjnej;  

2) aby lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków spełniała wymogi wynikające 

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw,  

3) brak po stronie wnioskodawcy zaległości w opłacaniu podatków, opłat i innych należności względem 

budżetu Gminy Łużna;  

4) brak po stronie wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą zaległości z tytułu podatków, opłat i innych 

należności względem budżetu Gminy, zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, 

Fundusz Pracy oraz z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa;  

5) brak dofinansowania zadania z innych źródeł publicznych (zakaz podwójnego finansowania). 

7. Dotacja udzielana jest do wysokości 80% udokumentowanych kosztów wykonania przydomowej 

oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  

8. Dla pojedynczego budynku mieszkalnego: jednorodzinnego lub wielorodzinnego, możliwe jest udzielenie 

wyłącznie jednej dotacji na wykonanie jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.  

9. Dopuszcza się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej kilka budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych, stanowiących własność różnych osób. W takiej sytuacji maksymalną 

kwotę dotacji, o której mowa w ust. 7 powiększa się o kwotę 1 500,00 zł za każdy dodatkowo obsługiwany 

budynek. Wnioskodawcą dotacji jest wówczas osoba, będąca właścicielem działki, na terenie której ma być 

pobudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.  

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

przy budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy Łużna, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do realizacji zadania.  

2. Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca dołącza:  

1) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, której dotyczy wniosek;  

2) w przypadku budowy wspólnej - pisemną zgodę od pozostałych właścicieli na posadowienie, 

zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz zgodę na 
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zawarcie umowy i rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę osobiście, udzieloną w formie pełnomocnictwa 

do działania w tym zakresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, warunkiem 

rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji jest dodatkowo:  

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności 

w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE. L 379 z 28.12.2006r. Nr 379, poz. 5);  

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 59, 

poz.404 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze 

zm.). 

4.  Wnioski o udzielenie dotacji należy składać po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, w dwóch 

terminach:  

1) do dnia 30 kwietnia,  

2) do dnia 31 lipca. 

5. Wniosek, który został złożony do Urzędu Gminy podlega ocenie formalnej. Ocena formalna wniosku 

przeprowadzana jest przez komisję, która dokonuje oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym 

kryteriów formalnych wniosku o udzielenie dotacji.  

6. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki formalne do udzielenia dotacji, komisja dokonuje wizji lokalnej, na 

podstawie której protokolarnie stwierdza wiarygodność danych przedstawionych we wniosku. Na podstawie 

protokołów sporządzana jest lista wszystkich wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji 

w danym terminie. Lista podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Łużna. Właściciele nieruchomości są informowani pisemnie o umieszczeniu ich 

wniosków na liście, ze wskazaniem terminu i miejsca zgłoszenia się w celu podpisania umowy. 

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.  

7. O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu wniosku spełniającego kryteria do przyznania dotacji. 

Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o konieczności 

uzupełnienia. W razie braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek nie będzie 

rozpatrzony. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 4 zostaną przyjęte do rozpatrzenia 

w terminie późniejszym, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.  

8. Wnioski rozpatrzone pozytywnie i zakwalifikowane do dofinansowania w przypadku wyczerpania środków 

finansowych przechodzą na listę rezerwową i będą realizowane bez konieczności ponownego rozpatrzenia 

w najbliższym z możliwym terminów. W tej sytuacji wnioskodawcy nie mają prawa żądać odsetek za 

zwłokę w wypłacie dotacji.  

9. Dotacje będą udzielane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę dotacji na każdy złożony wniosek.  

10. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków umowy w formie pisemnej, określającej w szczególności termin i sposób wypłacenia dotacji. Wzór 

umowy stanowi załącznik nr 4 do nin. uchwały.  

11. Realizacja zadania następuje w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 

do dnia 30 listopada roku, w którym dotacja została udzielona.  

 

§ 4. Sposób rozliczenia dotacji 

1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji celowej 

udzielonej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy 

budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy Łużna, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do niniejszej uchwały. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:  
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1) faktury VAT lub rachunki dokumentujące zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, wystawione 

na ubiegającego się o dotację w rozumieniu niniejszego regulaminu, potwierdzające zakres, termin i koszty 

realizacji inwestycji (w oryginale, które po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);  

2) końcowy protokół odbioru technicznego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania 

i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych wraz z oświadczeniem, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wymogami ustawy Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej;  

3) certyfikat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami;  

4) pisemne oświadczenie inwestora o niewniesieniu przez Starostę Gorlickiego sprzeciwu w ustawowym 

terminie, co do zgłoszenia zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez Starostę Gorlickiego 

o niewniesieniu sprzeciwu co do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli jest wymagane;  

5) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy wydane było 

pozwolenie. 

2. Dotujący dokonuje weryfikacji otrzymanego wniosku o rozliczenie dotacji i załączonych dokumentów, 

o których mowa w ust. 1 pod względem formalnym i pod względem zasadności poniesienia wydatków 

przedstawionych do dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji dokonywana jest wypłata dotacji.  

3. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcy jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy lub 

gotówką w kasie Urzędu Gminy Łużna.  

4. Termin wykorzystania dotacji poprzez zapłatę faktur lub rachunków nie może być dłuższy niż do dnia 

31 grudnia roku budżetowego, w którym udzielono dotacji.  

5. Gmina ma prawo dokonać oględzin prawidłowości wykonania dotowanego zadania, w tym wydatkowania 

przekazanej dotacji na zapłatę faktur Vat lub rachunków.  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Uchwała ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

złożonych po dniu jej wejścia w życie.  

2. Dla 2013 r. ustala się termin składania wniosków o udzielenie dotacji do dnia 31 października.  

3. Integralną częścią Regulaminu są:  

1) Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy 

Łużna – załącznik nr 1;  

2) Pełnomocnictwo dla osób fizycznych - w przypadku budowy wspólnej stanowiące zgodę właścicieli na 

posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz 

zgodę na zawarcie umowy i rozliczenie dotacji przez imiennie wskazanego właściciela (wnioskodawcę), 

posiadającego pełnomocnictwo do działania w tym zakresie – załącznik nr 2:  

3) Pełnomocnictwo dla pozostałych - w przypadku budowy wspólnej stanowiące zgodę właścicieli na 

posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz 

zgodę na zawarcie umowy i rozliczenie dotacji przez imiennie wskazanego właściciela (wnioskodawcę), 

posiadającego pełnomocnictwo do działania w tym zakresie – załącznik nr 3:  

4) Wzór umowy – załącznik nr 4;  

5) Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy 

Łużna - załącznik nr 5. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu  

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

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

Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy………………………………………………………  

Adres do korespondencji………………………………………………….  

PESEL, NIP, REGON* …………………………………………………..  

Telefon kontaktowy/e-mail**……………………………………………...  

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy Łużna 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej przy budynku mieszkalnym  

nr ………………. w miejscowości……………………………………………………………  

numer ewidencyjny działki(ek) .................................................................................................  

ilość obsługiwanych budynków: ……………………………………………………………....  

typ, nazwa montowanej oczyszczalni ścieków  

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

wstępny koszt zadania ……………………………..………………………………………............  

planowany termin realizacji (miesiąc, rok) ………………………………………………………. 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/łam się z treścią uchwały Rady Gminy Łużna Nr XXXVII/259/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania 

związane z ochroną wód poprzez realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Łużna”„;  

2. Zobowiązuję się wyrazić bezwarunkową zgodę w formie przewidzianej przez właściwe przepisy prawa 

w terminie i miejscu wskazanym przez Urząd Gminy Łużna na przebieg kolektora kanalizacji zbiorczej 

przez należącą do ……………………………………………………… nieruchomość w celu budowy sieci 

kanalizacyjnej;  

3. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków będzie spełniać wymogi wynikające 

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw.  

4. Nie posiadam zaległości w opłacaniu podatków, opłat i innych należności względem budżetu Gminy Łużna.  

5. Będąc przedsiębiorcą nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem 

budżetu Gminy, zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz 

z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa.  

6. Nie uzyskałem/łam na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków środków z innych źródeł publicznych.  

7. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej stwierdzającej wiarygodność danych przedstawionych 

we wniosku o udzielenie dotacji oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej w tym zakresie.  
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8. Wyrażam zgodę TAK/NIE* na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

procedury udzielenia wnioskowanej dotacji w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Łużna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr , poz. 926 z późn. zm.).  

9. Zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 

Kodeksu Karnego.  

 

Miejscowość ........................................ dnia ..............................   

…………............................  

          podpis wnioskodawcy  

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, której dotyczy wniosek.  

2. W przypadku budowy wspólnej – pisemna zgoda od pozostałych właścicieli na posadowienie, 

zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz zgoda na zawarcie umowy 

i rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę osobiście, udzielona w formie pełnomocnictwa do działania w tym 

zakresie.  

3. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, wymienione w §3 ust.3 pkt 2 Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Łużna na zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna.  

 

* niepotrzebne skreślić  

** podanie danych jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na udzielenie dotacji  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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Załącznik Nr 2  

do Regulaminu  

 

PEŁNOMOCNICTWO  

dla osób fizycznych  

 

Ja, …………………………………………………………….…… legitymujący się dowodem osobistym 

seria ………… nr ………………………………PESEL………..…………………………  

zamieszkały….........................................................................................................................................  

upoważniam Pana/ią…………………………………………………………………………………...  

legitymującego/ą się dowodem osobistym seria……………. nr ……………………………....  

zamieszkałego/ą……………………………………………………………………………………..…  

do reprezentowania mojej osoby oraz do podejmowania wszelkich czynności związanych z posadowieniem, 

zainstalowaniem i użytkowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr  

………………….. położonej w ….....……………………………………………………………,  

będącej własnością …………………………………………………………………………………….  

Wyrażam zgodę na zawarcie w moim imieniu umowy o dotację z Gminą Łużna i jej rozliczenie przez  

Pana/ią* ………………………………………………………………………………………  

na zasadach określonych w Regulaminie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na 

zadania związane z ochroną wód poprzez realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Łużna”.  

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

Wyrażam zgodę TAK/NIE* na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

procedury udzielenia wnioskowanej dotacji w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Łużna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr , poz. 926 z późn. zm.).  

Pełnomocnictwo niniejsze przyjmuję  

…………………………………………………………..  

Miejscowość, data, podpis  

* niepotrzebne skreślić  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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Załącznik Nr 3  

do Regulaminu  

PEŁNOMOCNICTWO 

dla pozostałych podmiotów 

 

Ja, …………………………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria 

……… nr ……………………… PESEL ……………………………………  

zamieszkały pod adresem……………………………………………………...........................…….,  

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..  

NIP/REGON………………………………………………………………………………………...  

mającego siedzibę w……………………… adres …………………………………………………….  

upoważniam niniejszym Pana/ią/podmiot* …………………………………………………………….  

legitymującego/ą się dowodem osobistym seria.......... numer........................................................ /wypis 

z CIDEG/KRS*..............................................................................................................................  

zamieszkałego/mającego siedzibę w *………………………….....................................…………… adres 

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

do reprezentowania Mocodawcy oraz do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Mocodawcy 

związanych z posadowieniem, zainstalowaniem i użytkowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na 

działce nr …………………………………….. położonej 

w …………………………………………………………………………, będącej własnością ……………  

 

Wyrażam zgodę na zawarcie w moim imieniu umowy o dotację z Gminą Łużna i jej rozliczenie przez  

Pana/ią/podmiot* ………………………………………………………………………………………  

na zasadach określonych w Regulaminie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na 

zadania związane z ochroną wód poprzez realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Łużna”.  

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

Wyrażam zgodę TAK/NIE* na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

procedury udzielenia wnioskowanej dotacji w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Łużna”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr , poz. 926 z późn. zm.).  

Pełnomocnictwo niniejsze przyjmuję  

…………………………………………………………..  

Miejscowość, data, podpis  

* niepotrzebne skreślić  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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Załącznik Nr 4  

do Regulaminu  

UMOWA NR.....................  

zawarta w dniu.............................pomiędzy: 

 

1) Gminą Łużna z siedzibą Urzędu Gminy Łużna 38-322 Łużna 634, NIP 738-10-22-314, zwaną dalej 

"Dotującym", reprezentowaną przez: 

........................................................................................................................- Wójta Gminy Łużna  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..........................................................................................  

a 

2) …………………..................................................................................................................................  

legitymującym się dowodem osobistym seria……. nr................................................................., 

PESEL…………………………...  

właścicielem/współwłaścicielem* budynku mieszkalnego położonego w ……………....................  

nr ewidencyjny działki ...................... zamieszkałym w ...................................................................  

/*mającym siedzibę pod adresem………………………………………………………..………....  

zwanym(ą) dalej "Dotowanym". 

§ 1.  

1. Dotujący działając na mocy art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska 

(tj. Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), udziela Dotowanemu, na jego wniosek 

z dnia.................................... , dotację celową z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie kosztów realizacji 

zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym nr 

………………….. mieszczącym się na działce ewidencyjnej nr ……………………… w …………………  

2. Celem zadania jest realizacja „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Łużna”. 

§ 2.  

1. Dotacja udzielana jest po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie przedłożonych faktur 

VAT/rachunków* do wysokości 80 % kosztów zakupu i montażu urządzenia, nie więcej jednak niż 

w kwocie ….............................................………. zł (słownie złotych: ……………………………………) 

2. Dotacja nie jest udzielana na:  

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

przewidzianych przepisami prawa, która sporządzana jest w ramach przygotowania zadania i sfinansowana 

bezpośrednio z budżetu Gminy,  

2) koszty eksploatacji i konserwacji,  

3) koszty zakupu i montażu elementów dodatkowego wyposażenia oczyszczalni,  

4) koszty zakupu pojedynczych elementów wyposażenia oczyszczalni,  

5) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie. 

§ 3. Dotowany zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do ……………………………..  

1) dokonać budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym mieszczącym się ............  

2) poinformować Dotującego o wykonaniu zadania i dostarczyć wymagane dokumenty wymienione w § 4. 

umowy celem rozliczenia dotacji. 

§ 4.  

1. Dokumenty wymagane do ustalenia kwoty dotacji i jej rozliczenia składane przez Dotowanego to:  
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1) faktury VAT lub/i rachunki dokumentujące zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, 

wystawione na Dotowanego i potwierdzone za „zgodność z oryginałem” przez Dotowanego;  

2) końcowy protokół odbioru technicznego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania 

i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych wraz z oświadczeniem, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną i wymogami ustawy Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej;  

3) certyfikat lub aprobata techniczna lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami;  

4) pisemne oświadczenie inwestora o niewniesieniu przez Starostę Gorlickiego sprzeciwu w ustawowym 

terminie, co do zgłoszenia zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez Starostę Gorlickiego 

o niewniesieniu sprzeciwu co do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli jest wymagane;  

5) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy wydane było 

pozwolenie. 

2. Dotujący ma prawo odmówić uznania za podstawę rozliczenia faktur VAT i rachunków 

nie odpowiadających wymogom formalnym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych, określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe, a także dotyczących 

wydatków na zakup materiałów, urządzeń, usług nieobjętych dofinansowaniem na podstawie „Regulaminu 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez 

realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna”.  

3. Z kwoty dotacji mogą być sfinansowane tylko wydatki poniesione po dniu zawarcia niniejszej umowy.  

4. Dotowany zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 31 grudnia roku, w którym została udzielona 

dotacja, potwierdzenia wydatkowania dotacji na zapłatę faktur Vat lub rachunków. 

§ 5.  

1. Wypłata dotacji nastąpi po spełnieniu przez Dotowanego warunków określonych w niniejszej umowie.  

2. Dotujący zobowiązuje się do:  

1) przekazania dotacji na konto Dotowanego Nr ..................................................................*  

2) wypłaty dotacji w kasie Urzędu Gminy Łużna*, w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu 

wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 umowy. 

§ 6. Gmina ma prawo dokonać oględzin prawidłowości wykonania dotowanego zadania, w tym 

wydatkowania przekazanej dotacji na zapłatę faktur Vat lub rachunków.  

§ 7. Strony zgodnie ustalają, że umowa ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od ustalonego terminu 

realizacji inwestycji, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, jeżeli Dotowany nie dopełnił warunków 

dotyczących rozliczenia dotacji, określonych w § 4 umowy.  

§ 8. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

w postaci aneksu.  

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

§ 10. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla Dotującego sąd 

powszechny.  

§ 11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dotowanego, dwa 

dla Dotującego.  

   Dotujący       Dotowany  

* niepotrzebne skreślić  

Przewodniczący Rady Gminy:  

Maria Myśliwiec 
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Załącznik Nr 5  

do Regulaminu  

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

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

Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy……………………………………………………  

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………  

PESEL, NIP, REGON*…………………………………………………………………………....  

Telefon kontaktowy/e-mail**……………………………………………………............................  

 

WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych mieszczących się na terenie 

Gminy Łużna 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na dofinansowanie 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym nr ………………… na działce nr 

ewidencyjny …................…………………………… 

w …………………..………………………………………. w kwocie ……………………zł (słownie: 

…………………………………………………….………...................................................................) na 

podstawie umowy nr .....................……………………… z dnia …………………………………...  

Wnoszę o przekazanie dotacji na konto bankowe nr* .…………………………………………….  

 

*o wypłatę dotacji w kasie Urzędu Gminy Łużna.  

 

Oświadczam, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków została zakończona i oczyszczalnia została 

przeznaczona do eksploatacji.  

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym.  

Zobowiązuję się do dostarczenia do Urzędu Gminy do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja została 

udzielona potwierdzenia wydatkowania środków finansowych z dotacji na zapłatę faktur Vat lub 

rachunków.  

……………………….  

podpis wnioskodawcy  

Załączniki:  

1) imienna/e faktura/y VAT lub rachunek/i dokumentujące zakup i montaż przydomowej oczyszczalni 

ścieków potwierdzające zakres, termin i koszty realizacji inwestycji;  

2) końcowy protokół odbioru technicznego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania 

i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych wraz z oświadczeniem, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną i wymogami ustawy Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej;  

3) certyfikat lub aprobata techniczna lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami;  

4) pisemne oświadczenie inwestora o niewniesieniu przez właściwy organ sprzeciw w ustawowym terminie, 

co do zgłoszenia zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, o nie wniesienie 

sprzeciwu co do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli jest wymagane;  
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5) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków -w przypadku gdy wydane było 

pozwolenie.  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

Adnotacje Urzędu  

 

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie przedłożonych faktur VAT  

(rachunków) wynosi ……………………………, z tego koszt budowy przyjęty do udzielenia  

dotacji….......……….…………., z tego 80 % kosztów stanowi  

kwotę…………………….........  

Do wypłaty dotacja w kwocie ……………………………  

(słownie:...........................................................................................................................................) 

Podpisy:       

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maria Myśliwiec 
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