
 

 

UCHWAŁA NR XIX/145/20 

RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Zapolice” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-

ny środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 

1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166, M.P. z 2019 r. poz. 866 i poz. 938), 

Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Zapolice, ujęte w „Regulaminie udzielania z budżetu gmi-

ny dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Zapolice”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/294/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2014 r. w  sprawie przyjęcia 

„Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ście-

ków” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1865) oraz uchwała nr XLII/299/14 Rady Gminy Zapolice z dnia  

30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji z bu-

dżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 

2114). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Zapolice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice. 

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

wództwa Łódzkiego. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zapolice 

 

 

Piotr Paweł Hryniuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do uchwały Nr XIX/145/20 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zapolice 

§ 1. Przedmiotem dofinansowania, którego zasady określa niniejszy Regulamin jest finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód, 

polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków.  

§ 2.1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczysz-

czalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Dotacja może być przyznawana dla obiektów położonych na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Zapolice, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kana-

lizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych przez 

Gminę do skanalizowania. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 

miejscowościach skanalizowanych, w przypadku, gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitar-

nej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

3. Dotacji udziela się dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków opierających się na systemie 

osadu czynnego lub błony biologicznej z wydzielonymi strefami oczyszczania zapewniających oczyszczanie 

ścieków do parametrów określonych przepisami prawa. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków musi osiągnąć 

sprawność oczyszczania zapewniającą spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w 

aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (nie będą dofinansowane systemy zawie-

rające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający). 

4. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej, w trybie określonym niniejszym regulaminem, 

na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 

5. Ilość środków przeznaczonych do dofinansowania będzie określona każdorazowo w uchwale budżetowej 

na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Organem właściwym do przyznania dotacji celowej na wykonanie zadania określonego w § 1, w ra-

mach środków uchwalonych przez Radę Gminy Zapolice, ujętych w wydatkach Budżetu Gminy na dany rok 

jest Wójt Gminy Zapolice.  

2. Wójt Gminy powołuje Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków o dotację. 

3. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należeć będzie sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego 

wniosku o dotację, wymaganych dokumentów oraz sporządzenie protokołu z weryfikacji wniosku wraz z pro-

pozycją przyznania dotacji lub jej odmowy. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych Wójt Gminy Zapo-

lice zawrze z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dofinansowania w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Kwota dotacji wynosić będzie 3 000 zł (trzy tysiące złotych) – przy czym nie więcej niż 50% wydatków. 

6. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o 

dotację może ubiegać się tylko ten podmiot, który będzie upoważniony przez wszystkich właścicieli, współ-

właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości lub jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieru-

chomość bądź nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, do złożenia wniosku, i który w następstwie zawrze 

umowę o uzyskanie dofinansowania. 

7. Dotowany może ubiegać się o otrzymanie dotacji ze środków budżetu gminy tylko jeden raz w roku bu-

dżetowym. Dotowany może uzyskać dotację jednorazowo dla danej nieruchomości. Po otrzymaniu dotacji nie 

istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie na przedmiotowy cel. 
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§ 4. 1. Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

termin składania wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez podmioty, o któ-

rych mowa w § 2 ust. 1.  

2. Ustala się termin składania wniosków o dotację z Budżetu Gminy - nie później niż do 15 września roku 

kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja zadania. 

3. Wójt Gminy jest upoważniony do zmiany określonego w ust. 2 terminu składania wniosków o dotację w 

danym roku kalendarzowym. Informacje o zmianie terminów składania wniosków w danym roku kalendarzo-

wym Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zapolice.pl. 

§ 5. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:  

1) osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji; 

2) koszty złożenia wniosku wraz z załącznikami pokrywa wnioskodawca; 

3) do wniosku, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć: 

a) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wnio-

sek (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), 

b) dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do 

właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że organ ten nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego za-

miaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę, 

c) projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod 

budowę przydomowej oczyszczalni; 

4) rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w niniejszym Regulami-

nie, oraz złożone w wyznaczonym terminie; 

5) wnioski złożone po ustalonym terminie pozostawia się bez rozpoznania; 

6) wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania ze 

względu na wyczerpanie środków finansowych w budżecie gminy mogą zostać przeniesione na rok na-

stępny według kolejności zgłoszeń; 

7) Wójt Gminy informuje niezwłocznie zainteresowanych o przyznaniu dotacji i terminie podpisania przed-

miotowej umowy; 

8) niezawarcie umowy dotacji w terminie wyznaczonym przez Wójta, będzie traktowane jako rezygnacja z 

ubiegania się o dotację; 

9) osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługują z tego tytułu roszczenia. 

§ 6. 1. Wnioskujący po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie nie później niż do  

30 listopada danego roku, zgłasza w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice wykonanie przydomowej oczyszczalni 

ścieków na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca dołącza potwierdzone za 

zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu): 

1) kopie faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków i montażu; 

2) kopie atestów na zakupione urządzenia wraz z karta gwarancyjną; 

3) kopie protokołów odbioru robót i/lub uruchomienia oczyszczalni podpisane przez Dotowanego i Wyko-

nawcę. 

3. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 5 ust. 6. 

§ 7. 1. Komisja, o której mowa w § 3 ust. 2 dokona oględzin w terminie 14 dni od zgłoszenia wykonania 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2962



2. W wyniku oględzin Komisja sporządzi protokół potwierdzający wybudowanie przydomowej oczyszczal-

ni ścieków na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. 

3. Kwota należna dotacji ustalona w protokole zostanie przelana na rachunek wskazany przez Wnioskodaw-

cę w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 
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