
 

 

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubaczów na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Lubaczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, w związku z art. 403 ust. 2, 

4 pkt 1 i ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z późn. zmianami) oraz art.221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm., tekst jednolity) Rada Gminy Lubaczów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubaczów na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Lubaczów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych, obejmuje w szczególności 

kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób 

ich rozliczenia.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa.  

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

województwa podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubaczów 

 

 

Roman Cozac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 3978



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/79/2019 

Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 31 maja 2019 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubaczów  na realizację zadań 

związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy  przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę na terenie Gminy Lubaczów. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Lubaczów. 

2. Regulamin obejmuje w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczenia. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Przydomowej oczyszczalni ścieków - należy przez to rozumieć zespół urządzeń służących do neutralizacji 

ścieków    wytwarzanych w budynku mieszkalnym spełniający obowiązujące normy w zakresie Małych 

oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 (PN - EN 12566 - 3  + A2:2013)  

2) Inwestorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną realizującą inwestycję polegającą na budowie 

przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na 

terenie Gminy Lubaczów, do której posiada on prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub inny 

tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nieruchomością na cel budowy oczyszczalni ścieków.  

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lubaczów. 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubaczów. 

5) Inwestycji/zadaniu - należy przez to rozumieć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

6) Budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynek służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, będący własnością osób fizycznych. 

7) Dostawcy - należy przez to rozumieć producenta/pośrednika od którego Inwestor może dokonać zakupu 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

8) Instalatorze - należy przez to rozumieć firmę instalacyjną wybrana przez Inwestora, dokonująca montażu 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

9) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która złożyła wniosek o dofinansowanie 

w ramach naboru, posiadająca prawo własności lub współwłasności budynku mieszkalnego położonego na 

terenie Gminy Lubaczów. 

Rozdział 2. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 3. 1.  Dotacja stanowi refundację części kosztów związanych z budową przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 

2. Dotacje będą udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki 

pochodzące z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Lubaczów podmiotom wymienionym 

w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit a i b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 

3. Wnioskodawcą może być podmiot określony w § 3 ust. 2 nieprowadzący działalności gospodarczej  

w miejscu realizacji przedsięwzięcia, przez co należy rozumieć, że w miejscu jego realizowania nie może być 

wykonywana, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza, a budynki/lokale przeznaczone są 

wyłącznie do celów mieszkalnych i nie przynoszą wnioskodawcom dodatkowych korzyści majątkowych. 

Warunek dotyczy wszystkich użytkowników nieruchomości. 
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4. Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Borowa Góra i Szczutków lub inwestycji na nieruchomościach położonych na 

terenie gminy Lubaczów, których podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest 

z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione. 

5. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących 

z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m
3
/dobę, spełniające wymogi 

Rozporządzenia 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. 2014 r., poz. 1800). 

6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna posiadać certyfikat zgodności z normą  

PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą lub równoważną. Zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe 

i muszą posiadać znak B lub CE. 

7. Dotacje udzielane będą podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 

zlokalizowana inwestycja. 

8. Na jeden budynek mieszkalny może być złożony jeden wniosek. W przypadku współwłasności wniosek 

składa jeden ze współwłaścicieli, dołączając oświadczenie o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli 

na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze 

współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy. 

9. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 

w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także 

w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy 

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

wodnego. 

10. Dofinansowanie nie zostanie udzielone na zadania zakończone w dniu składania wniosku. 

11. W przypadku dwóch lub więcej odrębnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na jednej działce 

ale o odrębnych numerach domów dotacja może być udzielona dla każdego z tych budynków. 

12. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się dwa lub więcej budynków mieszkalnych 

dopuszcza się dofinansowanie budowy wspólnej przydomowej oczyszczalni ścieków pod warunkiem 

wyrażenia zgody wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych. 

13. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty sporządzenia dokumentacji technicznej, 

2) koszty zakupów pojedynczych elementów, urządzeń składających się na przydomową oczyszczalnię 

ścieków, 

3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, 

4) koszty eksploatacji i konserwacji, 

5) koszt demontażu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

6) koszt zagospodarowania terenu, 

7) koszt odtworzenia nawierzchni. 

14. Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

dla danego budynku na danej nieruchomości tylko raz. 

15. Dotacją objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 

§ 4. 1.  Łączną kwotę dotacji udzielanych w danym roku budżetowym, określa uchwała budżetowa Rady 

Gminy Lubaczów. 

2. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 30% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni 

ścieków udokumentowanych na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 4500,00 zł. 
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3. W przypadku otrzymania dofinansowania z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych)  

dotacja na przedmiotowe zadanie zostanie przyznana w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania 

nie przekraczała 100% kosztów kwalifikowanych. 

4. Maksymalny koszt kwalifikowany dla przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęty do określenia 

wysokości pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 15 000,00 zł. W przypadku gdy koszt kwalifikowany 

zadania przekracza 15 000,00 zł nadwyżka ponad tą kwotę stanowi koszt niekwalifikowany. 

Rozdział 3. 

Warunki udzielania i rozliczania dotacji 

§ 5. 1.  Wójt wyznacza 3 osobową komisję, która przyznaje i rozlicza dotacje w oparciu o Regulamin. 

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów od dnia 1 lutego 

do dnia 15 marca każdego roku, za wyjątkiem roku 2019 kiedy wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym 

i rozpatrywane do wyczerpania kwoty zaplanowanej na realizację zadania w budżecie gminy. 

3. Ocena formalna wniosków, z uwzględnieniem kompletności przewidzianych Regulaminem załączników, 

będzie następowała do 30 dni od dnia zakończenia naboru każdego roku. 

4. Ocena merytoryczna wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, będzie 

następowała do 60 dni od dnia zakończenia naboru każdego roku. 

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

6. Umowy na udzielenie dotacji będą zawierane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych 

w budżecie Gminy na ten cel w danym roku budżetowym. 

7. Wnioski o dotację złożone w danym roku podlegają tylko jednokrotnemu rozpatrzeniu. Inwestorzy, 

którzy nie otrzymają dofinansowania mogą składać kolejne wnioski w latach następnych lub w przypadku 

wznowienia naboru. 

8. Wznowienie naboru wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub 

w przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do 

dofinansowania. 

9. Wnioski dostarczone do Urzędu Gminy Lubaczów przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie 

zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany. 

§ 6. 1.  Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków udzielana jest na pisemny wniosek 

Inwestora, który powinien zawierać: 

1) dane inwestora: imię i nazwisko, adres zameldowania inwestora, numer telefonu, PESEL, nr rachunku 

bankowego inwestora, 

2) informacje o planowanym zadaniu: adres miejsca budowy oczyszczalni ścieków (w tym obręb geodezyjny 

i numer ewidencyjny działki), rodzaj oczyszczalni (w tym Norma……), wielkość (przepustowość) 

planowanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, termin realizacji zadania (nie później niż do 

15 października danego roku), 

3) zgody wszystkich pozostałych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, na budowę oczyszczalni 

ścieków w przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być posadowiona oczyszczalnia 

posiada kilka osób; 

4) Oświadczenie wnioskodawcy że: 

- posiada tytuł prawny do nieruchomości na cele budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

- zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, 

- będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) 

zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta, 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania 

i wypłaty dotacji zgodnie z art. 7 RODO, 

- w budynku do którego ma być przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków jest czynna instalacja 

wodnokanalizacyjna. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 3978



2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 7. 1.  Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Inwestor zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy 

o dotację. 

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, inwestor zostanie wezwany 

do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkuje pozostawieniem go bez 

rozpatrzenia. 

§ 8. 1.  Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla 

realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń 

dokona specjalistyczna firma w oparciu o umowę zawartą z Inwestorem. 

2. Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora/Dostawcę i zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 9. 1.  Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków (jednak nie później niż do 15 listopada danego roku) 

inwestor składa sprawozdanie z realizacji zadania zawierające następujące informacje i załączniki: 

1) oświadczenie inwestora lub kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną i prawem budowlanym; 

2) faktury VAT lub rachunki na zakup, budowę, montaż oczyszczalni ścieków lub na zakup materiałów lub 

usług niezbędnych do wybudowania oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu, kopie do akt sprawy), 

wraz z dowodami zapłaty; 

3) pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków lub zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków zgodnie 

z ustawą prawo budowlane; 

4) pozwolenie wodno-prawne - jeśli jest wymagane (oryginał do wglądu, kopia do akt sprawy); 

5) zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy Lubaczów; 

6) projekt zagospodarowania działki; 

7) opis techniczny oczyszczalni ścieków; 

2. Komisja wyznaczona przez Wójta, o której mowa w § 5 ust. 1 dokona weryfikacji sprawozdania 

z budowy oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzi kontrolę realizacji zadania, z której zostanie sporządzony 

protokół. W tym celu zostanie przeprowadzona wizja lokalna nieruchomości celem stwierdzenia zgodności 

inwestycji z niniejszym regulaminem i umową zawartą z Wnioskodawcą. 

3. Podstawę do wypłaty dotacji stanowi pozytywna weryfikacja sprawozdania i pozytywny wynik kontroli 

realizacji zadania. 

4. Za wydatki kwalifikowane stanowiące podstawę rozliczenia zadania będą uznawane wydatki określone 

Regulaminem i poniesione przez inwestora po podpisaniu umowy o dotację. 

5. Dotacja wypłacana będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty 

pozytywnej weryfikacji sprawozdania z budowy oczyszczalni ścieków i kontroli realizacji zadania. 

6. W przypadku negatywnej weryfikacji sprawozdania lub sposobu realizacji zadania Wójt odmówi 

wypłaty dotacji 
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