DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 6 marca 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
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UCHWAŁA NR XXXVI/301/14
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się wzór wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji na wykonanie przydomowej
oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wprowadza się wzór karty oceny wniosku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. Wprowadza się wzór zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia stanowiący załącznik
nr 4 do uchwały.
5. Wprowadza się wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia stanowiący załącznik nr 5 do
uchwały.
§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane będzie tylko dla inwestycji zrealizowanych w miejscowościach,
w których nie jest planowana budowa kanalizacji, lub budowa jest na tyle odległa w czasie, że inwestycja ta
zostanie w 100% zamortyzowana, tzn: Żuków, Brzóze, Borek Miński Dłużka, Gamratka, Podrudzie, Zamienie,
Józefów, Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Grębiszew, Chochół, Tartak, Gliniak, Prusy, Cielechowizna, Huta
Mińska, Iłówiec, Grabina, Marianka, Mikanów, Zakole – Wiktorowo, Barcząca w części położonej po
południowej stronie linii kolejowej PKP, Chmielew, Stare Zakole w części położonej po południowej stronie
linii kolejowej PKP oraz Budy Barcząckie w części po południowej stronie linii kolejowej PKP
2. Dopuszcza się udzielenie dofinansowania w innych miejscowościach niż wymienione w §2 ust.1 (np.
w takich miejscowościach gdzie planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w najbliższym czasie), pod
warunkiem, iż zabudowania są na tyle oddalone od głównych sieci kanalizacyjnych, że wykonanie
przydomowej oczyszczalni ścieków staje się korzystne pod względem ekonomicznym. Takie przypadki będą
rozpatrywane indywidualnie po wcześniejszym wystąpieniu z oficjalnym zapytaniem przez Wnioskodawcę.
3. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione za zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń zgodnych
z normą: PN - EN 12566-1+A1:2009 PN - EN 12566-3+A1:2009.
4. Określa się wysokość dofinansowania wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej
oczyszczalni ścieków w zależności od wydajności urządzenia:
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a. o wydajności do 1,2 m3 /d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a w wysokości 2 000 zł,
b. o wydajności do 1,2 m3 /d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b w wysokości 4 000 zł,
c. o wydajności powyżej 1,2 m3 /d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a w wysokości 3 375 zł,
d. o wydajności powyżej 1,2 m3 /d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b w wysokości 5 000 zł.
5. W przypadku realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie z funkcjonującym
zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania dofinansowania jest bezwarunkowo likwidacja
tego zbiornika.
§ 3. Dofinansowanie o którym mowa w § 2 może być udzielane:
1. Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2. Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
3. Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane będą do 31 grudnia 2014 r.
§ 4. Komisję stałą do oceny wniosków powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 6. Uchyla się uchwałę nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012 roku wraz
z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Urszula Grażyna Kraszewska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zasady udzielania i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 1.
1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska
przez

zainstalowanie przydomowych oczyszczalni

ścieków, które

zapewnią

oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub
wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na montaż
kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia
ścieków z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki,
3. Dofinansowanie

udzielane

będzie

tylko

dla

inwestycji

zrealizowanych

w

miejscowościach, w których nie jest planowana budowa kanalizacji, lub budowa jest
na tyle odległa w czasie, że inwestycja ta zostanie w 100% zamortyzowana, tzn:
Żuków, Brzóze, Borek Miński Dłużka, Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Józefów,
Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Grębiszew, Chochół, Tartak, Gliniak, Prusy,
Cielechowizna, Huta Mińska, Iłówiec, Grabina, Marianka, Mikanów, Zakole –
Wiktorowo, Barcząca w części położonej po południowej stronie linii kolejowej PKP,
Chmielew, Stare Zakole w części położonej po południowej stronie linii kolejowej
PKP oraz Budy Barcząckie w części po południowej stronie linii kolejowej PKP.
4. Dopuszcza się udzielenie dofinansowania w innych miejscowościach niż wymienione
w §2 ust.1 (np. w takich miejscowościach gdzie planuje się budowę kanalizacji
sanitarnej w najbliższym czasie), pod warunkiem, iż zabudowania są na tyle oddalone
od głównych sieci kanalizacyjnych,

że wykonanie przydomowej oczyszczalni

ścieków staje się korzystne pod względem ekonomicznym. Takie przypadki będą
rozpatrywane indywidualnie po wcześniejszym wystąpieniu z oficjalnym zapytaniem
przez Wnioskodawcę.
5. Dofinansowanie w części zwrotu wydatków poniesionych na montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków stanowi pomoc de minimis, w przypadku podmiotów
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prowadzących działalność gospodarczą, a udzielenie takiej pomocy następuje zgodnie
z przepisami: rozporządzenia Komisji (WE) 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 352/1) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) 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 352/9).
6. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis składa wraz z wnioskiem:
a)

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,

b) innych niezbędnych informacji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wydanym
na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),
7. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest przedstawić wraz z
wnioskiem:
c)

zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie,

d) innych niezbędnych informacji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się

pomoc inna niż pomoc de

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydanym na podstawie art.
37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)”.
§ 2.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez
zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa
mieszkaniowego i zagrodowego) zlokalizowanych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, z
jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych funkcjonujących jako szambo
w przypadku ich występowania.
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§ 3.
1.

Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć z budżetu
gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2.

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na
ten cel w uchwale budżetowej.

3.

Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym wyżej
wymienionego dofinansowania jest data przedłożenia w Urzędzie Gminy Mińsk
Mazowiecki końcowego protokołu odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni
ścieków – nie później niż do 15 listopada danego roku.

§ 4.
1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wydatków poniesionych na zakup i
montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w zależności od wydajności urządzenia:
a.

o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a uchwały w
wysokości 2 000 zł,

b.

o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b uchwały w
wysokości 4 000 zł,

c.

o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. a uchwały w
wysokości 3 375 zł,

d.

o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi §2 ust.4 lit. b uchwały w
wysokości 5 000 zł.

2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze
środków budżetu gminy na przydomową oczyszczalnię ścieków.
3. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem nie zalegania z
opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 5.
1. Wnioskodawca składa wniosek do Wójty Gminy o dofinansowanie przedsięwzięcia
przed przystąpieniem do realizacji, w którym należy określić:
a.

geodezyjne

oznaczenie

nieruchomości,

na

której

będzie

zlokalizowana

oczyszczalnia ścieków,
b.

określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

c.

określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków,
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informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt
przedsięwzięcia,

e.

informację o sposobie likwidacji istniejącego szamba,

f.

datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

§ 6.
1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zobowiązany jest
przedłożyć:
a. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Mińskiego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,
b. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot.
budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
c. pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Mińskiego – w razie takiej
konieczności,
2. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia,
posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie,
zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
3. W przypadku refundacji poniesionych kosztów do wniosku dołączyć należy oryginały
faktur oraz certyfikat zgodności z normami określonymi w §2 ust. 4 uchwały.
§ 7.
1. O możliwości dofinansowania decyduje kolejność – data złożenia wniosku.
2. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja stwierdza czy planowana
inwestycja kwalifikuje się lub nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz informuje o
tym Wnioskodawcę,
3. Umowa o udzielenie dotacji celowej winna określać:
a. typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
b. kwotę refundacji,
c. termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
§ 8.
1. Po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia, komisja w terminie
30 dni ustali termin wizji lokalnej stwierdzającej prawidłowość wykonania inwestycji
zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie,
2. W trakcie wizji lokalnej komisja dokona końcowego odbioru budowy przydomowej
oczyszczalni, podpisując końcowy protokół odbioru przedsięwzięcia, stwierdzając
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ostatecznie czy inwestycja kwalifikuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki,
3. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy,
Wnioskodawcy oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego
kierownictwa budowy
4. Załącznikami do protokołu odbioru będzie:
a. imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej
oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktur),
a) certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z normami PN – EN 12566-1+A1:2009 lub
PN - EN 12566-3+A1:2009.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.

Mińsk Mazowiecki, dnia ……………....

…………………………..…….
(imię i nazwisko)

…………………………..…….
…………………………..…….
(adres zamieszkania)

…………………………..…….
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia

1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie
oczyszczalnia ścieków (nr działki, obręb): …………………………………………………………….

2. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk
stanowi załącznik nr 1.
3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym,
c) inny budynek – jaki ...............................................................................................
4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:

a) rodzaj technologii ........................................................................................................
b) wydajność (m3/d) …………………………………………………………………….
5. Wstępny koszt przedsięwzięcia: ...................................................................... ………………….
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6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba:
……………………………………………………………………………………………………………

7. Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej planowaną inwestycją budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków - (jeśli dotyczy),
2. Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Mińskiego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków powyżej 7,5 m3 na dobę - (jeśli dotyczy),
4. Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim o
zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej
oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę - (jeśli dotyczy),
5. Pozwolenie wodno - prawne wydane przez Starostę Mińskiego - (jeśli dotyczy).

…………………………………..
podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
1.
Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja stwierdza czy planowana inwestycja kwalifikuje się lub
nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz poinformuje o tym Wnioskodawcę poprzez dostarczenie Karty oceny
wniosku,
2.
Umowa o udzielenie dotacji celowej winna określać:
a. typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
b. kwotę refundacji,
c. termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
3.

4.

Po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia, komisja w terminie 30 dni ustali termin wizji
lokalnej stwierdzającej prawidłowość wykonania inwestycji zgodnie z informacjami przedstawionymi we
wniosku o dofinansowanie,
W trakcie wizji lokalnej komisja dokona końcowego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni, podpisując
końcowy protokół odbioru przedsięwzięcia, stwierdzając ostatecznie czy inwestycja kwalifikuje się do podpisania
umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki,

5.

Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy Mińsk Mazowiecki , Wnioskodawcy oraz
kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.

6.

Załącznikami do protokołu odbioru będzie:
b)
imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni cieków
(potwierdzone ksero faktur),
c)
certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z normami PN - EN 12566-1+A1:2009 lub PN - EN
12566-3+A1:2009.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór karty oceny wniosku
KARTA OCENY WNIOSKU
Tytuł

LP

1. Nazwa wnioskodawcy
2. Adres wnioskodawcy
3. Rodzaj inwestycji
4. Lokalizacja
5. Typ czynności prawnej zezwalającej na

realizację inwestycji
6. Koszty realizacji
7. Termin realizacji
8. Dopuszczalna pojemność oczyszczalni
9. Czy na wnioskowanym terenie dopuszczono

możliwość budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków?
10. Czy realizacja inwestycji związana jest z
likwidacją zbiornika bezodpływowego na
ścieki?
11. Czy Wnioskodawca nie zalega w płatnościach

na rzecz Gminy?

Komisja stwierdza, że planowana inwestycja kwalifikuje się / nie kwalifikuje się do
dofinansowania ze środków budżetu gminy i wnioskuje o zatwierdzenie / nie zatwierdzenie
wniosku do dofinansowania.
Przyczyny przyjęcia / odrzucenia wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji:

l........................................
2 ........................................
3…………………………

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 11 –

Poz. 2057

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wzór zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia

Mińsk Mazowiecki, dnia ……………………..
…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
.......................................
(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
W

związku

ze

złożonym

wnioskiem

o

dofinansowanie

budowy

przydomowej

oczyszczalni ścieków zawiadamiam, że w dniu ………………………… zakończyłem
realizację inwestycji.

………………………………………….
(podpis)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/301/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Poz. 2057
z dnia 27 lutego 2014 r.
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Wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia
Końcowy protokół odbioru przedsięwzięcia
W dniu ................. komisja w składzie:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
dokonała końcowego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości:
………………., dz. nr ………..….… realizowanej przez ………………….…………
i stwierdziła, co następuje:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strony wniosły następujące uwagi i wnioski:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpisy:
1.

………………………………………..

2.

. ………………………………………

3.

………………………………………..

4.

………………………………………..

Załączniki do protokołu:
1.

Imienny dowód zakupu lub
(potwierdzone kserokopie faktur),

zakupu

wraz

z

montażem

przydomowej

oczyszczalni

cieków

2.

Certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z normami PN - EN 12566-1+A1:2009 lub PN - EN 125663+A1:2009.

