
UCHWAŁA NR XX/141/13
RADY GMINY OSIE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Osie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Osie mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ze środków budżetu gminy Osie, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą. 

§ 2. Dofinansowanie przysługuje: 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, przy czym w imieniu wnioskodawcy działać musi upoważniony organ tej 
wspólnoty, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom, 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 3. 1. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze 
o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też 
w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych 
niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

2. W przypadku realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie z funkcjonującym zbiornikiem 
bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest bezwarunkowo likwidacja tego zbiornika. 

§ 4. 1. Wysokość dofinansowania ze środków gminy Osie dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie do 
3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych). 

2. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji przedsięwzięcia, poniesione przez podmiot 
otrzymujący dofinansowanie po podpisaniu umowy z gminą Osie. 

3. Finansowaniu podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu 
oczyszczania ścieków, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą, wraz z elementami służącymi do 
podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 5. Ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składają 
wniosek do Wójta Gminy Osie. 

§ 6. 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lub jednostki wymienione w § 3, mające tytuł prawny do 
nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Osie. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 
1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 
229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 
178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.
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2. W przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowana wieczystego, 
należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości albo użytkownika wieczystego. 

3. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, należy dołączyć zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na realizację zadania. 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uchwały. 

§ 7. 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok w którym ma być 
udzielone dofinansowanie. 

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Ostateczny termin uzupełnienia 
wniosku upływa każdorazowo w dniu 15 października danego roku. 

3. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz 
dokumenty pozwalające na jego rozpatrzenie. 

4. Wnioski rozpatruje powołana przez Wójta Gminy Osie komisja w składzie trzyosobowym w terminie do 31 
października danego roku. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

6. Podpisanie umowy z wnioskodawcą następuje po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Gminy Osie na 
rok następny po złożeniu wniosku. 

7. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków finansowych w budżecie 
gminy mogą zostać przeniesione na rok następny zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

§ 8. 1. Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem należy wykonać w terminie do dnia 31 października roku, na 
który zostało udzielone dofinansowanie. 

2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca zgłosi Wójtowi Gminy jego wykonanie oraz dostarczy 
dokumenty wymienione w § 9 ust. 2. 

3. W terminie do trzydziestu dni po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót objętych dofinansowaniem, 
w celu dokonania odbioru zostanie przeprowadzona kontrola wykonania zadania przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Gminy Osie. 

4. Wzór zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 9. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 14 dni od dokonania odbioru robót będących przedmiotem 
dofinansowania. 
2. Wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę: 

1) kserokopii dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków; 

2) kserokopii dokumentu potwierdzającego niewniesienie sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, co 
do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) oryginałów faktur lub rachunków potwierdzające poniesione nakłady, na których zostanie umieszczona 
adnotacja o udzielonej dotacji. 

§ 10. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację w odniesieniu do nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88  Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) 

2. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis mają obowiązek przedstawienia Wójtowi Gminy: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mnisimi (Dz. U. Nr 53, 
poz. 311). 
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§ 11. 1. Wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 r. należy składać   do 
15 lipca 2013 r. 

2. Wnioski wymienione w ust. 1 będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 12. Dofinansowanie stanowiące  pomoc de minimis  będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r. tj. do dnia 
obowiązywania  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88  Traktatu o pomocy de minimis        (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Roman Waśkowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  zasady udzielania 
dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska określa uchwałą rada gminy. Uchwała formalizuje szczegółowe 
zasady dofinansowania inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez podmioty 
i jednostki określone w ustawie, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. 
Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem na podstawie niniejszej uchwały objęte będą inwestycje prowadzone 
przez  na obszarach gminy Osie, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest 
niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Projekt podejmowanej uchwały został zgłoszony  Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w Warszawie i uzupełniony o zastrzeżenia przedstawione przez niego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/141/13 

Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r. 

                                                                                               

Osie, dnia…………….………..  

 

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

 Imię i nazwisko 

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

Adres 

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

Telefon                                                                 

 

                                                                                               Wójt Gminy  

                                                                                                  Osie 

 

 

Wniosek 

o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

              Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości: …………………….……………………………… przy 

ul………………………..………… na działce o nr geodezyjnym……………..…… 

 

W załączeniu: 

1. Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane* 

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000  

 

 

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

                                   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

____________ 

 

* W przypadku posiadania innego tytułu prawnego. niż własność, należy dołączyć do oświadczenia zgodę 

właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy 

dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.  
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                                                                                                                   Załącznik Nr 2 do  uchwały nr XX/141/13 

Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r. 

 

 

                                                                                  Osie, dnia …………………………….. 

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

 Imię i nazwisko 

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

Adres 

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

Telefon                                                                 

 

                                                                                               Wójt Gminy  

                                                                                                  Osie 

 

W związku ze złożonymi wnioskiem o dofinansowanie budowy z dnia…………….  zgłaszam 

wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków:  

1 ) położonej na działce nr…………… obręb geodezyjny……………..  

 

2) w miejscowości……………….  

 

3) przeznaczonej do obsługi……………….. osób  

 

4) maksymalna wydajność oczyszczania……………… m
3
/d  

 

 

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

                                       (podpis zgłaszającego) 

 

W załączeniu:  

 

1) ……………………….……………. 

2) ……………………….……………. 

3) ……………………….……………. 
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