
UCHWAŁA NR XXIX/175/2017
RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2017r. poz. 1875 ) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a  oraz ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia  2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. , poz. 519 ze zm.1)) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady , tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym   

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  z budżetu gminy Rogóźno.

§ 2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w § 1, tryb postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji oraz sposób jej rozliczenia, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała  nr V/24/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków, finansowanych z budżetu  gminy Rogóźno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno.

§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

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

Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego i  ma zastosowanie do wniosków składanych 

przez uprawnione podmioty  po 1 stycznia 2018r.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, 
poz. 1888 i poz. 1999
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/175/2017
Rady Gminy Rogóźno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Rogóźno

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Określa się szczegółowe zasady i tryb  udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Rogóźno na dofinansowanie  kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na 

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogóźno.

2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie 

gminy Rogóźno i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dotacją nie będą objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przed dniem 

wejścia w życie niniejszych zasad.

§ 2. Beneficjenci.

1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których 

mowa w § 1, mogą uzyskać osoby fizyczne  wytwarzające ścieki bytowe, posiadające  prawo 

własności  nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Jeżeli o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, będzie występowała osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio:

1) pomoc de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z 24.12.2013r.) lub

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 

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

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013r.)

§ 3.  Źródła finansowania i wysokość dotacji

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu gminy Rogóźno.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową 

przydomowych oczyszczalni  ścieków na terenie gminy ustalana jest w uchwale budżetowej  gminy 

Rogóźno na dany rok.
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3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków 

w wysokości do 4 000 zł , jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.

§ 4.  Zasady udzielania dotacji i jej rozliczenie.

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na 

których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

2. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

3. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz 

koszty poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń i materiałów.

4. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa 

w Urzędzie Gminy  Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

1) oświadczenie  o posiadaniu prawa własności do nieruchomości;

2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub  zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych;

3) podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, wraz 

z wnioskiem o udzielenie dotacji, zobowiązane są przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie , jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

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

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. 

z 2010r. nr 53, poz. 311 ze zm.)  lub w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 

i rybołówstwie (Dz. U.  z 2010r. nr 121, poz.810).

5. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, 

o których mowa w § 1, będzie odbywał się od 2 stycznia każdego roku, do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

6. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji  nie spełnia wymogów formalnych, wójt  wzywa 

wnioskodawcę  do jego uzupełnienia w terminie 7 dni  od otrzymania tego wezwania wskazując 

braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku  

w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy gminą 

Rogóźno a wnioskodawcą.
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8. Nie przyznaje się dotacji na koszty poniesione przed dniem  zawarcia z gminą Rogóźno 

umowy .

9. Przekazanie przyznanej dotacji nastąpi   po wykonaniu zadania i po złożeniu wniosku 

o uruchomienie dotacji  przez beneficjenta, w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku do 

Urzędu Gminy, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

10. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, o której mowa w ust. 7  oraz następujące 

dokumenty potwierdzające wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków:

1) wniosek o uruchomienie dotacji;

2) dowody zakupu materiałów i usług (rachunek lub faktura VAT);

2) zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy;

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

11. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu ich 

uwierzytelnienia.

12. Dotacja wypłacona będzie na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie 

dotacji rachunek bankowy.

13. Eksploatacja  przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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 2014r. poz. 1800).

14. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) oraz 

w przypadku:

1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji;

2) nieprzestrzegania niniejszych zasad lub umowy dotacji;

3) gdy wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów ochrony 

środowiska.

§ 5. Wójt Gminy Rogóźno ma prawo do wezwania wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, 

w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń niniejszych zasad lub umowy dotacji jak 

również przeprowadzenia kontroli wypełniania przez wnioskodawcę warunków niniejszej uchwały 

i umowy dotacji.
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