UCHWAŁA NR XIII/75/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, poz.21, poz.1238, poz. 888; z 2014 r. poz.40, poz.47,
poz.457, poz.822, poz.1101, poz. 1146, poz.1322, poz. 1662; z 2015 r. poz.122, poz.151, poz.277,
poz.478, poz.774, poz.881, poz.1045, poz.1223, poz.1434) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938, poz. 1646;
z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117,
poz.1130, poz.1190, poz.1358) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, którego treść
stanowi Regulamin stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/348/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.4399; z 2015 r. poz.711).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 października 2015 r.
Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Regulamin ustala zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu
umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§1.1. 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 których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego
systemu kanalizacyjnego, z wyjątkiem gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych
podłączenie do sieci jest nieuzasadnione;
3) na obszarze, dla którego został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania
ścieków.
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. W przypadku lokalizacji inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu,
Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia jednego z poniższych warunków:
1) przedłożenia dokumentacji wskazującej na brak technicznej możliwości podłączenia się
do sieci - pismo od eksploatatora sieci potwierdzające ww. stan;
2) wykazania braku przesłanek ekonomicznych poprzez przedstawienie kosztorysów
sporządzonych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
7. 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.
8. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia
do 31 maja każdego roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6.
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9. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie
wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń.
10. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku nie będą rozpatrywane w roku
następnym.
§2. 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.
§3.1. Wnioskujący (zwany również Dotowanym) na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
może uzyskać dotację w wysokości 75 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie
więcej niż 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy.
§4.1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków z budżetu gminy będzie określona uchwalą budżetową na dany rok budżetowy.
1. 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, złożonego w formie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu;
2) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości;
3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od
przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznych wymaganych
w przepisach prawa (lub ich kopii).
§5. 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.
§6.1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy,
w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa;
2. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Wójta Gminy
o udzieleniu dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.
3. Wnioskujący po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest
do przedłożenia w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny:
1) kserokopii / oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni
ścieków oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy; pokwitowanie
otrzymania gotówki);
2) zgłoszenia wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wnioskiem
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli dotyczy).
4. Po przedłożeniu dokumentów wskazanych w § 6 ust. 3 pkt. 1, Komisja powołana przez Wójta
Gminy dokona oględzin, z których sporządzi protokół komisyjnego odbioru wybudowanej
przydomowej oczyszczalni.
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5. Data uprawniająca do otrzymania dotacji jest datą sporządzenia protokołu odbioru komisyjnego
wybudowanej przydomowej oczyszczalni, jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru zostało
złożone w Urzędzie Gminy do 31 października danego roku.
6. Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Gminy formalnych dokumentów oraz
komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 dni od daty
sporządzonego protokołu.
7. Na oryginale lub kopii faktury lub rachunku Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny umieści
adnotację o udzielonej dotacji.
8. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 6
ust. 2.
§7. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków;
2) wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
3) wzór zgłoszenia wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wnioskiem
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
4) wzór oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;
5) wzór protokołu komisyjnego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
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 brutto
.......................................................................................................................................................
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
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Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (podpisane tylko przez
Wnioskodawcę);
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzji administracyjnych w zależności od
przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach
prawa (lub ich kopii).

...........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

................................................................................
czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości

* niepotrzebne skreślić

Dane osobowe podane we wniosku zbierane są wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy o dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
w celu realizacji tej umowy. Administrator informuje, iż obowiązek podania danych osobowych
wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10.
Administrator informuje o prawie dostępu do danych oraz prawie ich poprawiania.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Ja ………………………………………………………………… będący współwłaścicielem działki
nr ……………………………… obręb………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym …………………….. oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania
nieruchomością w zakresie wyposażenia jej w przydomową oczyszczalnię ścieków.

……………………….., dnia ……………
/miejscowość/
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
……………………, dnia …………………..
……………………………………………….
/imię i nazwisko/
……………………………………………….
/adres/
……………………………………………….
/telefon/
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16 – 061 Juchnowiec Kościelny
Zgłoszenie do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wykonania budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………...............................
zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami,
zlokalizowanej na działce nr…………… obręb ……………………………………..
Oświadczam, iż przydomowa oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji.
W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki.
W związku z powyższym proszę o udzielenie i wypłacenie mi dotacji zgodnie
z umową nr…………. z dnia……………………..……… w kwocie ……………………….zł
(słownie:……………………………………………………….…..).

……………………………….
/podpis/
Załączniki:
1. Imienny dowód zakupu wraz z montażem urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków
(kserokopia faktur / rachunków* potwierdzająca poniesione nakłady)
2. Kserokopia certyfikatu / aprobaty technicznej*, potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń
z obowiązującymi normami.
3. Oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Juchnowiec Kościelny, dnia …………………..

Oświadczenie
o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
Oświadczenie dotyczy umowy nr ………..

Ja niżej podpisany/a ………………….. zamieszkały …………………………., legitymujący
się dowodem osobistym seria …………. nr …………….. wydanym przez Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny, oświadczam, iż w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
zlikwidowałem/am bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe1 znajdujący się na działce nr
……………. obręb ……………

……………………………….
/podpis/

Za likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go z eksploatacji
w prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce.
1
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu

PROTOKÓŁ
komisyjnego odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków
na nieruchomości położonej na działce nr .............. obręb………………………………,
której właścicielem jest Pan(Pani)* ................................................................................
Komisja w składzie:
1. Przedstawiciel Urzędu Gminy - ..............................................................................................
2. Przedstawiciel Urzędu Gminy - ..............................................................................................
3. Przedstawiciel Urzędu Gminy - ...............................................................................................
stwierdziła, co następuje:
Pan(Pani)* ..................................................... zgłosił(a)* w dniu ............................... w Urzędzie
Gminy Juchnowiec Kościelny zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu .................................. oraz na podstawie złożonych
dokumentów:
1. Zgłoszenie do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wykonania budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.
2. Imienny dowód zakupu wraz z montażem urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków
(kserokopia faktur / rachunków* potwierdzająca poniesione nakłady)
3. Kserokopia certyfikatu / aprobaty technicznej*, potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń
z obowiązującymi normami.
4. Oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
potwierdza się / nie potwierdza się * wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z
danymi przedstawionymi we wniosku.
Powyższy protokół jest podstawą dofinansowania części kosztów ze środków budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny na warunkach określonych w umowie nr ...................... z dnia .........................
.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Podpisy Komisji:

Podpisy Dotowanego

1...............................................

1...............................................

2...............................................

2...............................................

3...............................................

3...............................................

* niepotrzebne skreślić
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