
       PROJEKT

                     

          

UCHWAŁA Nr ……………. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ………………………. 

 

 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska i sposobu jej 

rozliczania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 ze zm.) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Izbica Kujawska, których treść 

stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Określa się wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/382/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 

2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska (Dz. Urz. 

Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz.1148). 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Załącznik Nr 1  

do projektu Uchwały Nr …….. 

           Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

                                                                      z dnia …. r. 

 

 

Zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Izbica Kujawska i sposób jej rozliczania 

 

§ 1. 1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku. 

2. Dotacja może zostać udzielona: 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 

3. Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy 

istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w 

trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego. 

4. 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. 

5. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej 

budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym 

porozumieniu stron. 

6. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 

planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy. 

7. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 

każdego roku i rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego. 

8. Ostateczny termin na złożenie wniosku o rozliczenie dotacji upływa 15 grudnia każdego 

roku. 

8. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku będą rozpatrywane w roku 

następnym. 

 

§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w 

przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 

 

§ 3. 1. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w 

wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000,00 zł. 

2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy. 

3. Na oryginale faktury/faktur dokumentujących realizację budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków pracownik Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej umieści adnotację 

o udzielonej dotacji. 

4. Faktura/faktury muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w §7 

ust. 3. 

 

§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych do 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 przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków; 

2)   oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością; 



3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od 

przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii); 

4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych 

w przepisach prawa (lub ich kopii); 

5)  faktury/faktur dokumentujących realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

§ 5. 1. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej 

działalności – stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych odpowiednio w: 

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.). 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przedłożenia dokumentów 

określonych w: 

a) art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) tj.: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis lub 

b) art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) tj.:  

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy 

de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie. 
3. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis będzie udzielane do dnia 30 czerwca 

2024 r., tj. do ostatniego  dnia obowiązywania postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

4. Dotacja będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie jeśli dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni będzie dotyczyło nieruchomości związanych 

z prowadzanie działalności w sektorze rolnictwa. 

 

 



 

§ 6. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń 

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń; 

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

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej 

oczyszczalni; 

5) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę. 

 

§ 7. 1. Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania 

wymagań określonych w niniejszych zasadach. 

2. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, 

wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie 

usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz decyzja Burmistrza Izbicy Kujawskiej o udzieleniu 

dofinansowania będą podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

§ 8.1 Rozliczenie przyznanej dotacji zostanie dokonane na podstawie: 

1) złożonego przez wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji; 

2) protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Dotacja zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na wskazany we wniosku rachunek bankowy 

wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

do projektu Uchwały Nr ……. 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …………r. 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

1. Wnioskodawca .................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................... 

Telefon ............................................................................................................................. 

Dokument tożsamości ........................................ seria ........... numer ............................. 

Wydany przez .................................................................................................................. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość ...................................................................................................................... 

Działka ewidencyjna ......................................................................................................... 

Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni ............................................. 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością .............................................................. 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ  

oczyszczalni) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia ............................................... 

Data zakończenia ............................................... 

5. Orientacyjny koszt:....................................................... 

6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia: 

- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ) ...........................................................................* 

- pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji) ...................................................................* 

- pozwolenie na budowę (numer, data wydania) .......................................................................* 

7. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku) 

........................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 

- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni 

ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania; 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 

weryfikacji złożonego wniosku 

 

........................................................... 

                                                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

do projektu Uchwały Nr ……. 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia …………r. 

 

 

WNIOSEK 

 

o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Izbica Kujawska 

 

1. Wnioskodawca .................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................... 

Telefon ............................................................................................................................. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość ...................................................................................................................... 

Działka ewidencyjna ......................................................................................................... 

3. Informacja o terminie realizacji przedsięwzięcia: 

Data rozpoczęcia ............................................... 

Data zakończenia ............................................... 

4. Poniesiony koszt (na podstawie załączonych faktur): ............................................. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wykazane w załączonych fakturach nr: ...……………………… 

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

usługi i materiały zostały opłacone przeze mnie wyłącznie na potrzeby budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

                                                                     ……………………………… 
        (data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do projektu 

Uchwały Nr………………………… 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia……………………………… 

 

 

W celu poprawienia stanu środowiska na obszarze gminy oraz rozwiązania problemu 

niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, 

najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców od 2016 roku umożliwiono im możliwość 

skorzystania z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze, 

gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz gdzie budowa sieci jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.  

 

 

W dniu 28 lutego br. Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej podjęła uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska. Główną zmianą 

wprowadzoną do przedmiotowej uchwały było zwiększenie wysokości udzielanej dotacji do 

3000 zł. 

 

W trybie nadzoru Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przedstawiła uwagi 

dotyczące w/w uchwały. Wskazano na brak szczegółowego określenia w treści uchwały 

sposobu rozliczenia udzielonej dotacji. Wątpliwość RIO budziły także zapisy dotyczące 

nieprecyzyjnego określenia wysokości dotacji oraz podmiotów uprawnionych do ubiegania 

się o udzielenie dotacji. Zgodnie z uwagami z treści uchwały usunięto także załącznik nr 3 

stanowiący wzór umowy o dzielenie dotacji celowej oraz doprecyzowano terminy składania 

wniosków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji. Dodano także załącznik stanowiący wzór 

wniosku o rozlicznie dotacji. Wszelkie wniesione zastrzeżenia zostały uwzględnione 

i przeredagowane zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Projekt uchwały uzgodniono z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

743).  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


