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UCHWAŁA NR XXI/158/2020

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i b, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania, tryb postępowania i zasady rozliczania dotacji na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica 
Kaszubska w roku budżetowym 2020, zgodnie z treścią Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Łączną kwotę dotacji z budżetu gminy w roku budżetowym określa uchwała budżetowa na rok 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Dębnica Kaszubska

Krzysztof Badowski 



dfc11dc5-82bc-ea11-94cd-000c29c1b099   Podpisany Strona 2

Załącznik
do uchwały nr XXI/158/2020
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 czerwca 2020 r.

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udzielania, tryb postępowania i zasady rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dębnica 
Kaszubska na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach pozbawionych sieci kanalizacji sanitarnej oraz w pozostałych 
lokalizacjach, o ile przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione.

2. O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać:

a) osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym lub 
współużytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.)) – oddanym do użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku 
zamieszkują mieszkańcy,

b) wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, jeżeli 
dysponują tytułem prawnym uprawniającym do reprezentacji właścicieli lokali w zakresie dysponowania 
rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania.

3. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 
7,5 m3 na dobę, dopuszczonej do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym oraz spełniającej Polskie przepisy i normy, co wnioskodawca udokumentuje odpowiednimi 
certyfikatami producenta urządzeń.

4. Za dobór urządzeń spełniających ww. normy oraz zapotrzebowanie budynku na zrzut ścieków, jak również za 
dopełnienie formalności związanych z zaprojektowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, uzyskaniem 
odpowiednich zgód i pozwoleń odpowiada wnioskodawca. Wnioskodawca przejmuje również na siebie całe 
ryzyko związane z zastosowaniem niewłaściwych urządzeń, niewłaściwym montażem i późniejszymi 
czynnościami eksploatacyjnymi.

5. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot 
udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, o które można się 
ubiegać jednokrotnie dla nieruchomości, o której mowa w punkcie 1 Regulaminu.

6. Dofinansowanie z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przysługuje, jeżeli budowa 
oczyszczalni została rozpoczęta po dniu podpisania umowy z Gminą.

7. W przypadku realizacji przedsięwzięcia na nieruchomości z funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym na 
ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest wyłączenie z eksploatacji asenizacyjnej tego zbiornika.

8. Dofinansowaniu podlegają udokumentowane koszty zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, 
jak również elementów niezbędnych do podłączenia do budynku.

9. Dofinansowaniu nie podlegają:

a) koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń administracyjnych,

b) koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanej oczyszczalni,

c) koszty zakupu elementów niezwiązanych bezpośrednio z podłączeniem przydomowej oczyszczalni ścieków,
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d) koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

10. Dofinansowanie przyznawane będzie do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel 
w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2020.

11. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dofinansowanie w wysokości 
50 % poniesionych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż:

a) 5 000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym,

b) 7 000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym.

12. Wnioskodawca ponosi w całości ryzyko nieudzielenia lub zwrotu dotacji związane z zastosowaniem 
nieodpowiednich urządzeń, poniesienia wydatków niekwalifikowanych lub nieutrzymaniu inwestycji w okresie 
5 lat od daty wypłaty dofinansowania.

13. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w odniesieniu do 
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza) dotacja stanowić będzie pomoc de minimis 
w rozumieniu:

a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.)

b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.) 

c) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 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 190 z 28.06.2014 r.) 

i będzie udzielana w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. Poz. 708).

Rozdział 2.
Tryb postępowania- warunki udzielenia dofinansowania

1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu.

2. Jeżeli nieruchomość stanowi:

a) współwłasność osób fizycznych – do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli 
na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli,

b) współwłasność wspólną właścicieli lokali - do wniosku należy dołączyć stosowny dokument wyrażający 
zgodę właścicieli lokali na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia, a także w zakresie dysponowania 
rzeczą wspólną w tym zakresie.

3. Załączniki do wniosku stanowią:
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a) potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną na mapie 
lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu,

b) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie wykonana 
przydomowa oczyszczalnia ścieków,

c) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste - pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi, 
współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji 
dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań, także pełnomocnictwo (Załącznik nr 5 do 
Regulaminu) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich 
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych.

d) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wspólną właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli lokali na 
złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie dysponowania 
rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli lokali 
zobowiązań albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji.

e) oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków,

f) pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez okres 5 lat 
od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji,

g) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym 
działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, są one zobowiązane przedłożyć, zgodnie z art. 37 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2020r. poz. 708), następujące dokumenty i informacje:

- wszystkie zaświadczenia 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 dwóch poprzedzających go latach 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. poz. 311, z późn. zm.) 
albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. poz. 810),

h) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie 
wnioskodawca/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - o ile dotyczy.

4. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do dnia 10 sierpnia 2020 roku (decyduje data 
wpływu wniosku do siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska), a wszystkie prace budowlane winny zostać 
wykonane do dnia 31 października 2020 roku.

5. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych 
w Regulaminie przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

6. Jeżeli złożony wniosek będzie niekompletny lub niezgodny z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie wezwany 
do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje odrzucenie wniosku.
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7. O zakwalifikowaniu wniosków i decyzji o udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnego 
i prawidłowego wniosku. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Dębnica 
Kaszubska i realizowane do czasu wyczerpania przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 
2020 rok. 

8. Pozytywna weryfikacja kompletnego wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.debnicakaszubska.eu

9. W przypadku, gdy wniosek nie spełni warunków do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie 
poinformowany pisemnie o odmowie udzielenia dotacji.

10. Wnioski spełniające wymogi formalne, które nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków 
przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2020 rok, zostają umieszczone na liście rezerwowej 
według kolejności wpływu kompletnego wniosku.

11. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, zostanie zawarta umowa 
z wnioskodawcą o udzieleniu dotacji na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 3.
Tryb rozliczenia dofinansowania

1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca niezwłocznie, jednak nie później 
niż do 6 listopada 2020 roku, składa w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska następujące dokumenty:

a) zgłoszenie o zakończeniu inwestycji,

b) co najmniej trzy zdjęcia z czynności montażu urządzenia w formie elektronicznej lub papierowej,

c) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (faktury, 
rachunki),

d) kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione urządzenia i kartą gwarancyjną,

2. Jeżeli złożone zgłoszenie będzie niekompletne lub niezgodne z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie 
wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie 
tych braków spowoduje niewypłacenie dotacji.

3. W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina Dębnica Kaszubska wypłaci Wnioskodawcy 
przyznane dofinansowanie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

1. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi 
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w trybie postępowania o egzekucji 
w administracji.

2. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy 
Dębnica Kaszubska.

3. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:

a) wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 
Załącznik nr 1;

b) oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe – 
Załącznik nr 2;
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c) pisemne oświadczenie zobowiązujące dotowanego (inwestora) do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia 
przez okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji – Załącznik nr 3;

d) wzór zgłoszenia o zakończenia inwestycji – Załącznik nr 4;

e) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika – Załącznik nr 5;

f) zgłoszenie eksploatacji organowi ochrony środowiska – Załącznik nr 6;

g) oświadczenie zgłaszającego instalację – Załącznik nr 7.

4. Wzory dokumentów o udzielenie dotacji dostępne będą w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska.

5. Wnioski i załączniki składa się w jednym egzemplarzu.

6. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla 
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 

DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA 
TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

1. Dane Wnioskodawcy

A. Wypełnia osoba fizyczna

Imię i nazwisko

Seria i nr 

dowodu osobistego

Adres

Telefon kontaktowy

e-mail

Osoba prowadząca

działalność gospodarczą*
TAK NIE

Osoba prowadząca

gospodarstwo rolne*
TAK NIE

Imię i nazwisko

Seria i nr 

dowodu osobistego

Adres

Telefon kontaktowy

e-mail

Osoba prowadząca

działalność gospodarczą*
TAK NIE

Osoba prowadząca TAK NIE
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gospodarstwo rolne*

B. Wypełnia Wspólnota Mieszkaniowa

Nazwa

Adres

NIP

Telefon kontaktowy

e-mail

Wspólnota prowadząca

działalność gospodarczą*
TAK NIE

Wspólnota  prowadząca

gospodarstwo rolne*
TAK NIE

Osoby reprezentujące podmiot:

Imię i nazwisko

Seria i nr 

dowodu osobistego

Adres

Telefon kontaktowy

e-mail

Imię i nazwisko

Seria i nr 

dowodu osobistego

Adres

Telefon kontaktowy

e-mail

Imię i nazwisko

Seria i nr 

dowodu osobistego
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Adres

Telefon kontaktowy

e-mail

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość

Nr działki

Tytuł prawny

3. Dane dotyczące przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)

Zakres rzeczowy

Okres realizacji

(od-do)

Koszt realizacji

Stan formalno-prawny

(zgłoszenie, pozwolenie)

Oświadczam, że: zapoznałem/am się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków;

Załączniki:

1) potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 
terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną
na mapie lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu,

2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie wykonana 
przydomowa oczyszczalnia ścieków,

3) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste - pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi/ 
współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji 
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dofinasowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań, także pełnomocnictwo (Załącznik nr 5 do 
Regulaminu) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli/ 
współużytkowników wieczystych,

4) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wspólną właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli lokali na 
złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie dysponowania 
rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinasowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli lokali zobowiązań 
albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji,

5) oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po 
wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez okres 5 lat 
od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji,

7) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z wzorem określonym 
w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz 
wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
wnioskodawca/przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy,

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie 
wnioskodawca/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 
lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy. 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………. 

/adres/

Oświadczenie

o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

Ja niżej podpisany/a………………….…..……………………………………………………………………….., 

zamieszkały/a ………..……...……………………………………………………………………………………., 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……................……………. nr ……................……………. wydanym 

przez …………………………………..................…, świadomy/a odpowiedzialności, niniejszym oświadczam, iż 

niezwłocznie po wybudowaniu planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wyłączę z eksploatacji 

asenizacyjnej bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, znajdujący się na działce 

nr ……….…… obręb ……………..……......................... 

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

podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………. 

/adres/

Oświadczenie

o utrzymaniu przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat 

od daty zakończenia inwestycji

Ja niżej podpisany/a………………….…..……………………………………………………………………….., 

zamieszkały/a ………..……...……………………………………………………………………………………., 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……................……………. nr ……................……………. wydanym 

przez …………………………………..................…, świadomy/a odpowiedzialności, niniejszym oświadczam, iż 

zobowiązuję się do utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat od daty wypłaty 

dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 

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

podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………. 

/adres/

………………………………………………. 

/telefon/

Zgłoszenie zakończenia inwestycji

Zgłaszam zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr………………… 

obręb …………………………………….. oświadczam, iż przydomowa oczyszczalnia ścieków została wykonana 

zgodnie z obowiązującymi normami i zgłoszona do eksploatacji. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie i wypłacenie mi dotacji zgodnie z umową nr ……………………… 

z dnia …………………….. w kwocie ……...……. zł (słownie: ...........................................................................). 

W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki:

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (faktury, 
rachunki),

2) zdjęcia (co najmniej trzy) z czynności montażu urządzenia w formie elektronicznej lub papierowej,

3) kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione urządzenia i kartą gwarancyjną,

4) kopię zgłoszenia eksploatacji organowi ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska) Wójtowi Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

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

podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu

PEŁNOMOCNICTWO 

Niżej podpisani współwłaściciele/współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej 

w ……………………..........................……… na działce nr……………………………… udzielamy Pani/u 

…………………………………………………….. PESEL: …………….………………….............……….. 

pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie złożenia wniosku oraz zawarcia umowy na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie 

…………………………........................................…………………… Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do 

dokonywania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim. 

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

podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………. 

/adres/

………………………………………………. 

/telefon/

ZGŁOSZENIE

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1, art. 153 oraz 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 z późn. 

zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę 

w ramach zwykłego korzystania z wód:

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 
…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………….……………………………………….……………………………………………………… 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

□ na potrzeby własne - gospodarstwa domowego; 

□ na potrzeby własne - gospodarstwa rolnego.

3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie: 

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

4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres):

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

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
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…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………….……………………………………….…………………………………………………………....

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

6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami: …………………………………………………………………………………....………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………….……………………………………….…………………………………………………………… 
.…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………….……………………………………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………
………………….……………………………………….…………………………………………………………… 

Załączniki:

1) Kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),

2) Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Słupsku na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),

3) Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej *lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie 
o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe 
funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Opłaty skarbowe:

1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł;

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010 bądź w kasie 
Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska przy ulicy ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska. 

* Zwolnienie z opłaty skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach 
budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów 
zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 

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

czytelny podpis zgłaszającego
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Pouczenie dla użytkownika instalacji:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, 
jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów 
jakości środowiska;

2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska.

Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji 
z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego 
należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub 
zmianie danych. 

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

miejscowość i data

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

czytelny podpis zgłaszającego
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………. 

/adres/

………………………………………………. 

/telefon/

Oświadczenie zgłaszającego instalację

Oświadczam, że budynek mieszkalny:……………………………………………………………………………..

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

(adres i numer działki na której znajduje się budynek mieszkalny), do którego została przyłączona instalacja 

przydomowej oczyszczalni ścieków służy wyłącznie celom mieszkaniowym. 

Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

czytelny podpis 
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UZASADNIENIE

Do zadań własnych gmin należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w zakresie 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy, poprzez ograniczenie ilości nieoczyszczonych 
ścieków socjalno-bytowych, w miejscowościach pozbawionych sieci kanalizacji sanitarnej oraz w pozostałych 
lokalizacjach, o ile przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska gmina może dofinansować 
zadania z zakresu realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ze środków budżetowych.

O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać 
osoby fizyczne, które są właścicielem (współwłaścicielem) lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na 
terenie Gminy Dębnica Kaszubska, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym – 
oddanym do użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku zamieszkują mieszkańcy.

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dofinansowanie w wysokości 
do 50 % poniesionych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż:

 5 000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym,

 7 000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym.

Gmina na ten cel przeznaczyła w budżecie na 2020 rok 21 000 zł.

Podjęcie uchwały i wdrożenie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy 
Dębnica Kaszubska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica 
Kaszubska w 2020 roku przyczyni się, do uporządkowania gospodarki ściekowej, poprawy warunków życia i stanu 
zdrowia mieszkańców gminy, wyeliminowania zagrożeń dla zasobów wodnych oraz środowiska.

Z uwagi na fakt, że w ramach w/w programu możliwe jest udzielenie dofinasowania przedsiębiorcom 
i rolnikom i tym samym udzielenie pomocy de minimis, projekt uchwały został przesłany do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem zaopiniowania.


