
 

 

UCHWAŁA NR XXX/255/2017 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 26 września 2017 roku 

zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie 
zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wieprz nr XXIX/244/2017 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom 

fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy 

Wieprz załącznik nr 1 „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wieprz na realizację przydomowych 

oczyszczalni ścieków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz . 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 

 

 

mgr Bartłomiej Westwalewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 6093



 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/255/2017 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 26 września 2017 r. 

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wieprz na realizację przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

§ 1.  Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji za zrealizowane przedsięwzięcia polegające na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wieprz. 

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu naturalnego środowiska 

poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do 

gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania 

ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie 

nieuzasadniona. 

3. Dofinansowane zostaną jedynie te inwestycje, w ramach których zainstalowane zostaną przydomowe 

oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania normy PN EN 12566-3+A2:2013 potwierdzającej dopuszczenie 

oczyszczalni do stosowania w budownictwie. 

4. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację 
w/w zadania, po jego zakończeniu. 

5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Wieprz na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny. 

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej 

źródeł. 

7. Dotowaniu nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane do budynków nie mieszkalnych; 

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń; 

4) koszty sporządzonej dokumentacji; 

5) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni; 

6) koszty żwiru i piasku. 

8. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

9. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych, 

natomiast o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron. 

10. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Wieprz 

na dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy. Realizacja kolejnych wniosków 

może nastąpić po zwiększeniu budżetu decyzją Rady Gminy Wieprz. 

11. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy 

w Wieprzu. 

§ 2.  Warunki otrzymania dotacji. 

1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 
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1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; 

2) jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli 

na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce. 

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest złożenie 

wniosku w Urzędzie Gminy w Wieprzu  oraz pozytywna opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntowo – 

wodne w podłożu dla potrzeb odprowadzenia oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków na 

działce inwestycyjnej, wykonana przez uprawnionego specjalistę działającego na zlecenie Gminy Wieprz. 

3. Spełnienie warunków określonych w ust. 2 powoduje dopuszczenie podmiotu do złożenia „Wniosku 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieprz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków” 

4. Do wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 3 należy dołączyć: 

1) potwierdzoną kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

2) mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) zobowiązanie w formie oświadczenia o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane 

nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji, w przypadku osób, o których 

mowa w § 2 ust. 7 pkt 2) Regulaminu; 

4) oświadczenie potwierdzające własność lub współwłasność działki, na której zostało zrealizowane 

przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę 
współwłaścicieli; 

5) certyfikat lub deklarację zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganymi przepisami prawa oraz 

oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań 
zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym, deklarację 
właściwości użytkowych dla proponowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, raporty z badań 
wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013; 

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do 

usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 

spowoduje pozostawienie wniosku o udzielenie dotacji bez rozpatrzenia. 

6. Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnie ścieków o przepustowości 

do 5 m³/d (w ramach zwykłego korzystania z wód – art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez 

okres min. 5 lat. 

7. Wnioskodawca, składając pisemny wniosek o udzielenie dotacji, zobowiązuje się, podpisując stosowne 

oświadczenie do: 

1) likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne; 

2) dostarczenia do Urzędu Gminy w Wieprzu pozwolenia na użytkowanie budynku wydanego nie później niż 
w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego. 

§ 3.  Tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

1. Wójt  powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji. 

2. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań 
określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji będzie podstawą do podpisania 

umowy o dofinansowanie. 

3. Zadaniem Komisji jest: 

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków o udzielenie dotacji z wymaganiami niniejszego regulaminu; 
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2) komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów rozpatruje wniosek o udzielenie 

dotacji i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając telefonicznie wnioskodawcę o terminie zawarcia umowy; 

3) przeprowadzenie wizji w terenie po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dokumentów rozliczeniowych. 

4. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieprz na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Po pozytywnej opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji następuje 

spisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Wieprz. 

5. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Wieprz jest wywiązanie się z warunków zawartej 

umowy. 

6. Umowa określa w szczególności: 

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę; 

2) przedmiot umowy; 

3) wysokość dotacji; 

4) prawa i obowiązki Dotowanego; 

5) czas realizacji budowy; 

6) zasady zwrotu dotacji; 

7) warunki rozwiązania/ wypowiedzenia umowy; 

8) postanowienia końcowe. 

7. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości nie przekraczającej 

80% kosztu całkowitego inwestycji udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 5.000,00 zł.  

8. Wykorzystanie dotacji nastąpi w terminie do pięciu miesięcy od daty podpisania umowy dotacji, lecz 

nie później do dnia 30 listopada roku, w którym przyznano dotację. 

9. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy dotacji, lecz nie później 

do dnia 15 grudnia roku, w którym przyznano dotację. 

10. Do wniosku o wypłatę dotacji należy dołączyć: 

1) pismo informujące o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni; 

2) dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów dotyczących wybudowanej przydomowej 

oczyszczalni ścieków (m.in. faktur); 

3) kopie atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną; 

4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie 

zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej. 

11. Kwota dotacji wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację po 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję pozytywnej wizji w terenie, w terminie do 

30 dni od daty sporządzonego protokołu odbioru. 

12. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 7, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych 

poniesionych kosztów. 

§ 4.  Postanowienia końcowe. 

1. Wzory niezbędnych dokumentów określa Wójt Gminy Wieprz  odrębnym zarządzeniem. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Kierownik 

Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu. 
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3. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Wieprzu oraz siedzibie 

Gminnego Zakładu gospodarki Ściekowej w Wieprzu. 

4. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest 

przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

5. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, 

Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego. 

  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 

 

 

mgr Bartłomiej Westwalewicz 
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