
Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk 

 Nr XXXVI/47/2014 

z dnia 10 listopada 2014r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego 

na budowie przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Jedlińsk.  

2. Przedsięwzięcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o niniejszy regulamin, 

mają na celu poprawę stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości 

odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub 

wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla 

zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej 

jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

 

§ 2. Przedmiot dofinansowania i kryteria wyboru inwestycji do dotacji celowej 

1. Przedmiot dofinansowania obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane 

jest inwestycjom realizowanym przez podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), 

zwanymi dalej Dotowanymi. 

3. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas 

nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk, za wyjątkiem tych 

miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę 

kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez Gminę do skanalizowania w okresie 

najbliższych pięciu lat. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych 

oczyszczalni w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem 

zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie 

lub ekonomicznie nieuzasadnione.  

4. Dotacja celowa dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż 

przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie gminy Jedlińsk. 

5. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

stanowić ona 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 z 24.12.2013r.); 

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 z 24.12.2013r.). 

6. Dotacji udziela się dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do 5 m
3
/d 

opierających się na systemie osadu czynnego lub błony biologicznej z wydzielonymi strefami 

oczyszczania zapewniających oczyszczanie ścieków do parametrów określonych przepisami 

prawa. Przedmiotowa oczyszczalnia musi osiągać sprawność oczyszczania zapewniającą 

spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

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

dla środowiska wodnego.  

7. Dopuszcza się również udzielenie dotacji na budowę przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków powyżej 5 m
3
/d na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 



z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych prawem pozwoleń (w przypadku oczyszczalnie 

o przepustowości 5-7,5 m
3
/d - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód 

lub ziemi, powyżej 7,5 m
3
/d – pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi). 

8. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty 

potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. 

9. Dotacji udziela się jednorazowo na pisemny wniosek podmiotów spełniających kryteria 

określone w niniejszym Regulaminie, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Jedlińsk 

a Dotowanym.  

10. Za wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków czy też jej usytuowania na działce 

odpowiada Dotowany. 

11. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Jedlińsk przeznaczoną na dotację celową 

udzielaną na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na 

dany rok budżetowy.  

12. Termin składania wniosków w danym roku budżetowym określa każdorazowo Wójt Gminy 

Jedlińsk, podając informację do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Jedlińsku oraz stronie internetowej.  

 

§ 3. Warunki przyznania dofinansowania 

1. Zainteresowany dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na 

nieruchomości, do której posiada tytuł prawny do dysponowania nią, musi złożyć, przed 

realizacją budowy, wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

wraz z załącznikami. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w budżecie gminy w danym roku, 

dofinansowanie może być realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym przy akceptacji Wnioskodawcy. 

3. Do wniosku należy załączyć: 

a. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na 

której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

b. szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

c. kopię prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m
3
 na dobę, 

d. kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robot budowlanych dot. budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m
3
 na dobę, 

e. kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, 

zgodnie ze szczegółowymi przepisami. 

4. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone 

dofinansowanie stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie, 

należy dołączyć: 

a. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie 

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 przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)  

c. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. 

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

w rolnictwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)  

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa 

wnioskodawcę do usunięcia braków z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 



 

§ 4. Tryb udzielania i rozliczania dotacji  
1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych 

w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy 

o dofinansowanie.  

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania na zasadach określonych 

w Regulaminie, w tym o terminie podpisania umowy, dotowany zostanie poinformowany 

telefonicznie. 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków następuje spisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a 

Gminą Jedlińsk.  

4. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Jedlińsk jest wywiązanie się 

z warunków zawartej umowy.  

5. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację do 50% kosztu 

całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur 

lub rachunków, lecz nie więcej niż 4 000 zł  (słownie: cztery tysiące złotych), przy czym do 

kosztów nie zalicza się kosztów własnej robocizny oraz kosztów związanych ze sporządzeniem 

dokumentacji, kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, 

nadzoru budowlanego, itp.  

6. Do wyliczenia kwoty dofinansowania przyjmuje się wartości brutto udokumentowanych 

poniesionych kosztów. 
7. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację, po złożeniu 

w Urzędzie Gminy w Jedlińsku:  

a. pisma informującego o zakończeniu budowy celem dokonania protokolarnego odbioru 

końcowego robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

b. dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej 

przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. faktur lub rachunków; 

c. kopii atestów lub certyfikatów na zakupione urządzenia. 

8. Kwota dotacji wypłacana będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu 

przez Urząd Gminy w Jedlińsku pozytywnej wizji w terenie zakończonej spisanym protokołem, 

w terminie określonym w umowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Jedlińsk 

 na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

 

 

WÓJT GMINY JEDLIŃSK 

ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA 

BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

1. Wnioskodawca:  

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

Adres zamieszkania:  

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

Telefon kontaktowy: 

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

Czy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie? (Tak/Nie) 

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

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:  

 

Miejscowość 

…................................................................................................................................................................  

Działka ewidencyjna 

…................................................................................................................................................................ 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością 

…............................................................................................ .................................................................. 

 

3. Krótki opis przedsięwzięcia (rodzaj technologii, wydajność):  

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

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

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

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

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

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:  

Data rozpoczęcia 

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

Data zakończenia 

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

5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:  

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

Oświadczam, że:  

- zapoznałem(-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy 

Jedlińsk na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,  

- upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku wyznaczonych przez Wójta Gminy do 

przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stwierdzenia jej wykonania 

celem protokolarnego odbioru prac,  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku.  

 

 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy  



 

Załączniki:  

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

2. Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności powyżej 7,5 m
3
 na dobę, 

4. Kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robot budowlanych dot. budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m
3
 na dobę, 

5. Kopia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania, 

zgodnie ze szczegółowymi przepisami; 

6. W przypadku gdy udzielana pomoc stanowić będzie pomoc de minimis bądź pomoc de minimis 

w rolnictwie, do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia oraz 

informacje, o których mowa w Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu gminy Jedlińsk na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Jedlińsk 

 na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

        Jedlińsk, dnia......................... 

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

 Imię i nazwisko 

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

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

Adres zamieszkania 

 

WÓJT GMINY JEDLIŃSK 

ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk 

 

 

 W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków, zawiadamiam, że w dniu ................................ zakończyłem/am realizację inwestycji. 

 W załączeniu przedkładam kopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających 

poniesione koszty na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tj.: 

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

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

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

oraz kopie atestów lub certyfikatów na zakupione urządzenia.  

 Jednocześnie proszę o przekazanie dotacji na poniżej wskazany rachunek bankowy: 

 

.................................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego 

 

.................................................................................................................................................................... 
Nazwa banku 

 

........................................................................................................................................................ 
Nr rachunku bankowego 

 

 

 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy  

 


