
Załącznik nr 1 
do Uchwały XLVIII.407.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2021 r. 

 
Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
 

§ 1 

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, kryteria 

wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.  

2. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 

dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą 

podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). 

 

§ 2 

1. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 

spełniając jedno z poniższych kryteriów: 

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

określonej w dokumencie o charakterze prawa miejscowego, na terenie, na 

którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;  

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub 

planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;  

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej;  

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

 

§ 3 

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).  

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub 

certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach 

prawa, w tym normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub PN-EN 12566-3:2016-10 

 

§ 4 

1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych 

wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane 

do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej.  

2. Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu  

i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych). 



  

3. Dofinansowaniu nie podlegają:  

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji  

i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni ścieków; 

3) koszty dostawy oczyszczalni; 

4) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;  

5) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 

6) wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej. 

 

§ 5 

1. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do 

jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać 

tylko jeden z wnioskodawców.  

2. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa 

oczyszczalnia ścieków istnieje zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, 

wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania zbiornika. 

 

§ 6 

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, należy złożyć w terminie od 15 maja do 15 

czerwca każdego roku, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych 

przeznaczonych na ww. cel, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  

3. 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 w: 

1) rozporządzeniu 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 nr 352 z 24.12.2013r.)  

w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2) rozporządzeniu 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 nr 352 

z 24.12.2013r. ze zm.); 

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.  

w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

(Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014r.). 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:  

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, 

której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do 

nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność 



  

należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich 

współwłaścicieli);  

2) pozwolenie wydane przez Starostę Ostrowskiego na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopii 

zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie 

Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych 

dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę wraz 

z mapą nieruchomości określającą lokalizację planowanej oczyszczalni;  

3) pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 

na dobę; 

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia 

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) 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; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

 

§ 7 

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej 

oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu  

do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

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

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do usunięcia 

braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo 

wyczerpane zostały środki, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadamia wnioskodawcę  

o odmowie przyznania dotacji.  

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą  

i Miastem Nowe Skalmierzyce, a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji 

celowej. 
 

§ 8 

Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa  

w § 7 ust. 4.  

 

§ 9 

1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada 

wniosek o przekazanie dotacji celowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:  



  

1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzające poniesione przez 

niego nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do 

wglądu);  

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, 

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne  

w dniu zakupu oczyszczalni); 

3) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

§ 10 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania przydomowej oczyszczalni 

ścieków i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres 

trwałości przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zrealizowanego 

zadania w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz wezwania w celu złożenia 

wyjaśnień w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej uchwały i umowy. 

3. Jeżeli okres trwałości przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 będzie krótszy niż 

5 lat, lub w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2 zostanie stwierdzone 

nieprzestrzeganie zapisów uchwały i umowy, przyznana dotacja podlega zwrotowi 

wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). 


