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UCHWAŁA NR XXXIX/330/14
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy
Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania
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 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się wzór wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
Urszula Grażyna Kraszewska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 6392

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/330/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zasady udzielania i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy
Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczanie
Przepisy ogólne
§1
Ustala się zasady udzielania i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczanie na niżej
wymienione zadania:
1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
§2
Dotację mogą uzyskać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
§3
1. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki nie później niż
do 30 września danego roku. Po tym terminie wnioski będą przyjmowane pod warunkiem
niewyczerpania środków na ten cel.
2. Łączna kwotę dotacji w danym roku określa uchwała budżetowa.
§4
Dotacje mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) terminowo wywiązują się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska –
dotyczy wnioskodawców podlegających takiemu obowiązkowi,
2) terminowo wywiązują się z zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Mińsk
Mazowiecki
3) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają zrealizować przedmiotowe
przedsięwzięcie.
§5
Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia już zrealizowane przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania i tryb postępowania
§6
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki udzielając dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kieruje się następującymi kryteriami:
1) podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na
której zamierza realizować inwestycję z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej objętą dotacją,
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2) podmiot ubiegający się o dotację powinien wskazać przewidywany efekt ekologiczny
uzyskiwany w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia, w szczególności:
a) zmniejszenie emisji,
b) poprawa jakości środowiska,
c) eliminacja zagrożeń środowiska,
d) stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska,
e) uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich
powstawania,
f) oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczności gminy.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Mińsk
Mazowiecki w danym roku kalendarzowym.
§7
Dotacja na realizację inwestycji tego samego typu na tej samej nieruchomości może być
przyznana tylko raz.
§8
Dofinansowanie w części zwrotu wydatków poniesionych zadania określone w § 1 pkt 1
stanowi pomoc de minimis, w przypadku podmiotów 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).
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis składa wraz z wnioskiem:
1) 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,
2) 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.),
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem:
1) 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,
2) 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.)”.

§9
1. Dofinansowanie udzielane będzie dla inwestycji realizowanych tylko 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
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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.
Dopuszcza się udzielenie dofinansowania w innych miejscowościach niż wymienione w § 9
ust.1 w przypadku gdy istniejąca lub zaprojektowana przez Gminę sieć kanalizacji sanitarnej
znajduje się w promieniu powyżej 100 m od granicy nieruchomości, na której ma być
realizowana inwestycja polegająca na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie z
funkcjonującym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, warunkiem uzyskania
dofinansowania jest bezwarunkowo likwidacja tego zbiornika.
Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione za zakup i montaż wyłącznie nowych
urządzeń zgodnych z normą:
a. PN - EN 12566-1+A1:2009
b. PN - EN 12566-3+A1:2009.
Określa się wysokość dofinansowania wydatków poniesionych na zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków w zależności od wydajności urządzenia:
a. o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi ust.4 lit. a w wysokości 2 000 zł,
b. o wydajności do 1,2 m3/d, spełniające wymogi ust.4 lit. b w wysokości 4 000 zł,
c. o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi ust.4 lit. a w wysokości 3 375 zł,
d. o wydajności powyżej 1,2 m3/d, spełniające wymogi ust.4 lit. b w wysokości 5 000 zł.
§ 10
Wnioskodawca składa wniosek do Wójty Gminy Mińsk Mazowiecki o dofinansowanie
przedsięwzięcia przed przystąpieniem do realizacji zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 11

1. Do wniosku o dotację należy dołączyć:
1) zgodę 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).
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.
§ 12
Komisję stałą do oceny wniosków powołuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w drodze
zarządzenia.
§ 13
1. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja stwierdza czy planowana inwestycja
kwalifikuje się lub nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz informuje o tym
Wnioskodawcę i zawiera umowę. W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do
przyznania dotacji Wójt, zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
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2. Umowa o udzielenie dotacji celowej winna określać:
1) typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) kwotę refundacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

1.

2.

3.
4.

§ 14
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 przedsięwzięcie kwalifikuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Mińsk Mazowiecki,
Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy, Wnioskodawcy
oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.
Załącznikami do protokołu odbioru będzie:
1) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków
(potwierdzone ksero faktur),
2) certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z normami PN – EN 12566-1+A1:2009
lub PN - EN 12566-3+A1:2009.
Sposób rozliczenia udzielonej dotacji

§ 15
1. Rozliczenie i wypłata dotacji następuje na podstawie końcowego protokołu odbioru
przedsięwzięcia oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatki na wnioskowane
przedsięwzięcie (rachunki, faktury lub ich potwierdzona kserokopia) i umowy o udzielenie
dotacji.
2. Rozliczenie i wypłata dotacji następuje w terminie 14 dni od dnia sporządzenia końcowego
protokołu odbioru na wskazanych w umowie rachunek bankowy Wnioskodawcy nie później
niż do dnia 15 grudnia roku, w którym udzielono dotacji.
§ 16
1. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w terminie umownym lub
rezygnacji z wykonania zadania wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. W przypadkach niemożności udzielenia dotacji, w szczególności z przyczyn wynikających z
§15 ust. 2 i §16 ust. 1 środki z budżetu gminy nie zostaną przekazane, a umowa wygasa.
3. Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanej dotacji oraz
prawidłowości realizacji zadania w okresie 5 lat od dnia wypłacenia dotacji.
4. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami w szczególności, gdy
przedmiot umowy:
1) zaprzestanie być używany przed upływem 5 lat od udzielenia dotacji,
2) ulegnie zniszczeniu,
3) zostanie skradziony,
4) wyjdą na jaw okoliczności potwierdzające, że wykorzystanie dotacji nastąpiło niezgodnie
z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobranej.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/330/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Mińsk Mazowiecki, dnia ……………....

…………………………..…….
(imię i nazwisko)

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

…………………………..…….
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

1.
2.
3.

4.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie
inwestycja (nr działki, obręb): ……………………………………………………………….
Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk
stanowi załącznik nr 1.
Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym,
c) inny budynek – jaki .....................................................................................
Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) rodzaj technologii .............................................................................................
b) wydajność (m3/d) …………………………………………………………………….

5. Wstępny koszt przedsięwzięcia: .......................................................... ………………….
6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba:
……………………………………………………………………………………………………
7. Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: ..…………………………………………………..

1.
2.
3.
4.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej planowaną inwestycją
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - (jeśli dotyczy),
Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu,
Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Mińskiego na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków powyżej 7,5 m3 na dobę - (jeśli dotyczy),
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),
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5. Pozwolenie wodno - prawne wydane przez Starostę Mińskiego - (jeśli dotyczy).
6. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia,
posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie,
użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

…………………………………..
(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. 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,
4. 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:
a)imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni
cieków (potwierdzone kserokopia faktur),
b)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 XXXIX/330/14
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

KARTA OCENY WNIOSKU
Tytuł

Lp.
1.

Nazwa wnioskodawcy

2.

Adres wnioskodawcy

3.

Rodzaj inwestycji

4.

Lokalizacja

5.
6.

Typ czynności prawnej zezwalającej na
realizację inwestycji
Koszty realizacji

7.

Termin realizacji

8.

Dopuszczalna wydajność 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…………………………
*Niepotrzebne skreślić
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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
……………………………………………………………….. zawiadamiam,
………………………… zakończyłem realizację inwestycji.

że

inwestycji
w dniu

………………………………………
(podpis)
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Wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia
Końcowy protokół odbioru przedsięwzięcia
W dniu ................. ….. komisja w składzie:
1. ............ ……………………………………………
2. ............ ……………………………………………
3. ............ ………………………………………………
dokonała końcowego odbioru ……………………………………………… w miejscowości:
……………………………., dz. ew. nr ………………….………..….… realizowanej
przez ………………….………….… i stwierdziła, co następuje:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strony wniosły następujące uwagi i wnioski:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy:
1. ………………………………………..
2. . ………………………………………
3. ………………………………………..
Załączniki do protokołu:
1. Imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni
cieków (potwierdzone kserokopie faktur),
2. Certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z normami PN - EN 125661+A1:2009 lub PN - EN 12566-3+A1:2009.
3. ….
4. …..

