
UCHWAŁA NR XIII/123/2016
RADY GMINY GRYBÓW

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinasowanie 
inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 4 i 5 oraz art. 400a ust. l pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinasowanie 
inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz tryb postępowania w sprawie 
przyznania dotacji i sposób jej rozliczenia.

2. Zasady udzielania dotacji o których mowa w ust. 1 określone są w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2016

Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016 r.

Zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinasowanie inwestycji 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie 
inwestycji polegających na zakupie i montażu biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków bytowych o 
przepustowości do 5 m3 /d, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, zlokalizowanych poza 
Aglomeracją Grybów i Aglomeracją Grybów-Kąclowa a także terenami objętymi pracami projektowymi zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej oraz terenemi przewidzianymi do skanalizowania siecią zbiorczą.

§ 2. 1. O datację ze środków publicznych mogą ubiegać się:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Podmiot ubiegający się o dotację składa wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w 
terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych  zadania 
wymienionego w § 1. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji.

3. Dotacja udzielana jest Wnioskodawcy na podstawie umowy o udzielenie dotacji.

4. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po 
wejściu w życie niniejszej uchwały i przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

5. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji określa uchwała budżetowa Gminy 
Grybów na dany rok budżetowy.

§ 3. W przypadku gdy nieruchomość, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o dotację, wykorzystywana 
jest do powadzenia działalności gospodarczej, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 
24.12.2013r.), rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 
i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 
Nr 352 z 24.12.2013r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie 
stosowania art. 107 i l08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

§ 4. Wnioskodawca, wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadania objętego Zasadami, o którym 
mowa w § 3, przedkłada wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, a także wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenia o pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z Rozporządzeniem 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, Dz. U z 2013 r., poz. 276 i Dz. U z 2014 r., poz. 1543), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

§ 5. Wójt Gminy Grybów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o naborze wniosków o 
udzielenie dotacji na realizację zadania wymienionego w § 1 .
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§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy w 
Grybowie kompletnego wniosku.

2. W przypadku współwłasności nieruchomości Wnioskodawca do wniosku dołącza oświadczenie 
współwłaściciela lub współwłaścicieli, którego wzór stanowi załacznik Nr 2 do Zasad udzielania dotacji.

3. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku i 
uniemożliwiające zarejestrowanie wniosku na liście wniosków o dotację Wnioskodawca zostanie wezwany do 
usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym 
terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniony po wyznaczonym terminie 
zostaje uznany za złożony po raz pierwszy w dniu uzupełnienia.

4. Wniosek złożony poza terminem określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie będzie rozpatrywany.

5. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.

6. Wnioski o datację rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Grybów.

7. Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności na liście wniosków, a łączna suma dotacji w roku 
kalendarzowym wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Grybów na dany rok.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowy o 
udzielenie dotacji.

9. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia wniosku i ewentualnym terminie podpisania 
umowy o udzielenie dotacji celowej.

10. Wnioski nie zrealizowane w danym roku budżetowym, ze względu na brak środków finansowych 
w budżecie gminy, nie będą brane pod uwagę w latach następnych.

§ 7. 1. Wysokość dotacji wynosi 5000 zł dla jednego wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać 
40% kosztów przedsięwzięcia.

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

1) prac projektowych i geodezyjnych,

2) robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

3) podatku od towarów i usług (VAT), jesli Wnioskodawca ma możliwość jego odzyskania.

§ 8. 1. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu przez Gminę i Wnioskodawcę umowy o udzielenie dotacji, 
po przedłożeniu przez Wnioskodawcę zgłoszenia Wójtowi Gminy Grybów  o wykonaniu przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

2. Dotacja na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków może być udzielona jednokrotnie na dany 
budynek.

3. Umowę, o której mowa w ust 1, należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wezwania do podpisania umowy.

4. Nie podpisanie umowy w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

§ 9. 1. Dotacja na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków podlega rozliczeniu.

2. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do jej rozliczenia niezwłocznie po 
zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku 
budżetowego,

3. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 wymagane jest zgłoszenie  Wójtowi Gminy Grybów wykonania 
przedsięwzięcia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Zasad udzielania dotacji, oraz przedłożenie następujących 
dokumentów potwierdzających wykonanie zadania i poniesienie kosztów koniecznych do wykonania zadania:

a) oryginału faktury lub rachunku potwierdzających zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w czasie 
obowiązywania umowy,

b) oświadczenia Wnioskodawcy o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe.
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c) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej prace - posiadającej stosowne uprawnienia o zainstalowaniu 
przydomowej oczyszczalni ścieków pod adresem wskazanym we wniosku oraz wykonaniu prac zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zaleceniami producenta,

d) deklarację właściwości użytkowych dla montowanej oczyszczalni wydanej przez producenta potwierdzającą 
spełnianie przez oczyszczalnię normy zharmonizowanej EN:12566-3+A2:2013,

e) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków właściwemu organowi architektoniczo-budowlanemu 
(zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego) wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu zastrzeżeń przez 
organ architektoniczno-budowlany lub pozwolenie na budowę obejmujące budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków,

f) pozwolenie wodno-prawne wydane przez właściwy organ na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi 
lub do wód, jeżeli jest wymagane,

g) zgłoszenie eksploatacji instalacji Wójtowi Gminy Grybów, zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawa ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),

§ 10. 1. Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych wniosków i oświadczeń 
oraz dokonania porównania rozmiaru robót wyszczególnionych na fakturze ze stanem faktycznym.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zakresem robót wyszczególnionych w przedłożonym 
rachunku lub fakturze, a stanem faktycznym przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Radzik
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Załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji przyjętych

uchwałą Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Grybów

z dnia 22 marca 2016r.

…..………………………………

miejscowość, data

..……………………………….......

imię i nazwisko

………………………………….....

adres zamieszkania

..……………………………….......

PESEL

.....…………………………………

nr telefonu kont.

WÓJT GMINY GRYBÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wnoszę o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie

nieruchomości nr ...................składającej się z działki(-ek) ewidencyjnej(-ych) nr..........................................

położonej w miejscowości...............................................................................................................................

1. Tytuł prawny władania nieruchomością.................................................................................................

2. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:

a) Typ, nazwa oczyszczalni.............................................................................................................................

b) Przepustowość dobowa..............................., ilość korzystających osób......................................................

c) Wstępny koszt przedsięwzięcia...................................................................................................................

d) Informacje o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych...............

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

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

e) Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: ............................... r / zakończenia...................... r.

3. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)

....... .................................................................................................................................................................
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Ponadto oświadczam, że:

1. Zapoznałem się i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grybów na
dofinasowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. W przeszłości nie otrzymałem dotacji ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na ww. nieruchomości.

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

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana
przydomowa oczyszczalnia ścieków;

2. szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

3. oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz o
wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty budowy.

4. w przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana jest do powadzenia działalności gospodarczej
Wnioskodawca składa oświadczenia lub zaświadczenia wymienione w § 4 Zasad udzielania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania dotacji przyjętych

uchwałą Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Grybów

z dnia 22 marca 2016r.

.

…………………………….....

miejscowość, data

…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania

WÓJT GMINY GRYBÓW

OŚWIADCZENIE WSPÓWŁAŚCICIELA

Ja, niżej podpisany(a), będąc współwłaścicielem nieruchomości nr ............... składającej się z działki(-ek)

ewidencyjnej(-ych) nr………………,położonej w miejscowości ………………........................................

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na w/w

nieruchomości oraz na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi …………………………………......……..

ponoszącemu koszty budowy.

…………………………..........

Podpis współwłaściciela
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Załącznik Nr 3 do Zasad udzielania dotacji przyjętych

uchwałą Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Grybów

z dnia 22 marca 2016r.

…………………………….....

miejscowość, data

…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania

WÓJT GMINY GRYBÓW

ZGŁOSZENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
O LIKWIDACJI ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

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

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające wykonanie oraz poniesione koszty na realizację budowy
przydomowej oczyszczalni, o których mowa w § 9 ust. 3 Zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Grybów na dofinasowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych

oczyszczalni ścieków ustalonych uchwałą Rady Gminy Grybów Nr...... z dnia................r.

Jednocześnie oświadczam, iż zlikwidowałem zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych.

Ponadto oświadczam, że zostało wykonane podłączenie do nowo wybudowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków.

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

podpis wnioskodawcy
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