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Poz. 7149
UCHWAŁA NR LI/448/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2018 r. poz. 994), art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zaopiniowaniu przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na
dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.
§ 3. Komisję do oceny wniosków i rozliczenia dotacji inwestycji powołuje Wójt Gminy Cegłów
w drodze zarządzenia.
§ 4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia
30 czerwca 2021 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radosław Chmielewski
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Załącznik
do Uchwały nr LI/448/18
Rady Gminy Cegłów
z dnia 15 czerwca 2018 r.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na
dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Cegłów.
§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Cegłów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska,
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Cegłów
2. Dotacji podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach
położonych na terenie gminy Cegłów i wykonanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Nie udziela się dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane przed
podpisaniem Umowy o dofinansowanie zadania.
4. Dotację można uzyskać wyłącznie na przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające
stosowne atesty i certyfikaty.
§2. Beneficjenci
1. Dotacja inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane
jest przez Gminę Cegłów:
a) Osobom fizycznym,
b) Wspólnotom mieszkaniowym
c) Osobom prawnym,
d) Przedsiębiorcom,
e) Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi, będącymi właścicielami lub współwłaścicielami,
użytkownikami
wieczystymi
lub
współużytkownikami
wieczystymi
nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowo-gospodarcze, zwanymi w dalszej
części Regulaminu Dotowanymi. Za nieruchomość uważa się każdą działkę
ewidencyjną gruntu, na której właściciele lub współwłaściciele, albo użytkownicy
wieczyści lub współużytkownicy wieczyści gruntu mają postawiony albo
zamierzają postawić budynek o charakterze mieszkalno-usługowo-bytowym.
2. Jeżeli o udzielenie dotacji będzie występował podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w tym działalność w zakresie rolnictwa, udzielenie pomocy stanowi pomoc
de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz rozporządzenie Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 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 str. 9)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 7149

§3. Źródła finansowania
1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu gminy Cegłów.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów ustalana jest w uchwale
budżetowej gminy Cegłów na dany rok budżetowy.
3. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków w wysokości brutto 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), jednak
nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.
§4. Zasady udzielania dotacji
1. Jako pierwsze rozpatrywane będą wnioski osób, dla których został opracowany projekt
dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020
2. Warunkiem otrzymania dofinansowania w budynkach z funkcjonującym zbiornikiem
bezodpływowym na nieczystości płynne jest jego likwidacja i w zamian budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
w trakcie realizacji budowy nowego budynku.
3. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) Brak istniejącej, projektowanej, lub planowanej w okresie najbliższych 5 lat sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków,
b) Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub
planowanej w okresie najbliższych 5 lat sieci kanalizacji sanitarnej,
c) Ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
d) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie
4. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 1 nie podlegają przydomowe oczyszczalnie
ścieków realizowane na terenach:
a) położone w granicach aglomeracji wyznaczonej na terenie Gminy Cegłów zgodnie
z art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566);
- nieruchomości, na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia do istniejącej
lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- terenach, na których planowana jest sieć kanalizacyjna.
5. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
6. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy
oraz koszty poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń.
a) Dotacji podlegają
- roboty budowlano-montażowe,
- zakup i montaż urządzeń,
- rozruch instalacji i urządzeń,
- nadzór inwestorski,
- obsługa geodezyjna.
b) Dotacji nie podlegają
- zagospodarowanie terenu,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej, betonowej i z kostki oraz chodników,
- wewnętrzna instalacja budynku.
7. Jeżeli do przydomowej oczyszczalni ścieków ma być podłączone dwa lub więcej
budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym
porozumieniu stron.
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§5. Wytyczne dofinansowania
1. Dotacji podlegają inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych.
2. Gmina nie rozpatruje wniosków złożonych po zakończeniu zadania.
3. Dotacji udziela się na inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym
– posiadające wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia.
4. Zadanie nie może być dofinansowane przez Gminę Cegłów w przypadku otrzymania
dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE).
§6. Procedura postępowania z wnioskiem
1. Dotacja jest udzielana na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Do Wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
a) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz
z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
b) Kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z projektem
w zależności od przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków,
c) w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia,
pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na działce.
3. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego
wniosku (decyduje data i godzina złożenia) oraz wytycznych zawartych w Regulaminie
do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w budżecie gminy Cegłów na
dany rok budżetowy.
4. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych
w niniejszym regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Cegłów. Komisja
składa się z co najmniej trzech osób i obraduje w miarę potrzeb.
5. W przypadku braków formalnych we Wniosku lub braku wymaganych załączników,
Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia Wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie Wniosku
w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie Wniosku bez rozpatrzenia.
6. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji, o której mowa w niniejszym
Regulaminie nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego i odwołanie od rozstrzygnięcia nie przysługuje.
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa ust. 1 stanowi podstawę o zawarcie
umowy dotacji pomiędzy Gminą Cegłów a Beneficjentem.
8. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy
stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 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 str. 9)
9. Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym
oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą
objętą wnioskiem nie przekracza 200 000 euro zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013,
natomiast w ramach rozporządzenia nr 1408/2013 – 15 000 euro na beneficjenta
a dodatkowo przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego
niniejszą uchwałą.
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10. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich latach podatkowych, albo
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. N 53, poz. 311 ze zm.) albo 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. poz. 810)
§7. Sposób rozliczenia dotacji
1. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków Beneficjentowi nastąpi
po podpisaniu Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia
2. Dotacja podlega rozliczeniu do dnia 30 listopada roku budżetowego, w którym została
wypłacona
3. Podstawą do rozliczenia dotacji będą:
- udokumentowane poniesione koszty na realizację, dowody zakupu (rachunek lub
faktura VAT)
- zgłoszenie eksploatacji
- dokumenty określające dane techniczne zamontowanej oczyszczalni potwierdzające
spełnienie określonych przepisami prawa norm
- dokumentacja fotograficzna przedstawiające zainstalowane urządzenie
4. Wykorzystanie dotacji celowej niezgodnie z niniejszą uchwałą lub niedotrzymanie
warunków zawartej umowy, powoduje konieczność zwrotu przez dotowanego
otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. Zm.)
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).
2. Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest przepustowość zamontowanej
przydomowej oczyszczalni ścieków (m3/d), ilość osób z niej korzystających oraz
parametry ścieków oczyszczonych.
3. Termin składania wniosków Wójt określa w zarządzeniu

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radosław Chmielewski
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Załącznik
Do Regulaminu – przyjętego
uchwałą nr LI/ 448/18
Rady Gminy Cegłów
z dnia 15 czerwca 2018 r.
Cegłów, ……………....
Wójt Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Wniosek o dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowane będzie zadanie (nr działki, obręb oraz
adres): ………………………………………………………………..………..…….
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ……………………………….………..…..
3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia
ścieków:
budynek
mieszkalny/gospodarstwo
rolne/inny……………………..*)
4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) rodzaj technologii (typ oczyszczalni) ................................................................................
b) wydajność (m3/d) …………………………………………………………………….…
5. Wstępny koszt zadania: ...........................................................…………………..……..…….
6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne:
……………………………………………………………………………..……….……………
7. Planowany okres realizacji zadania:
a) data rozpoczęcia: .……………………………………….…………………….….……
b) data zakończenia: ..………………………………………………………………….…
8. Rachunek bankowy (nazwa banku, nr rachunku do przekazania dotacji)
………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu dofinansowania do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w celu weryfikacji złożonego wniosku.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty*:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2. Kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z projektem w zależności od
przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, pisemną zgodę
wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych terenu na posadowienie, zainstalowanie,
użytkowanie oczyszczalni na działce.
4. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie
dotacji, zobowiązane są przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w
rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2
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poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

…………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Opinia Komisji
(wypełnia Komisja powołana przez Wójta Gminy Cegłów opiniująca wnioski):

Komisja stwierdza, że wniosek spełnia/ nie spełnia* wymagania określone w Regulaminie
i wnioskuje o zakwalifikowanie/ nie zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania ze
środków budżetu Gminy na rok …………...
Przyczyny przyjęcia / odrzucenia* wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………
(data)
Imię i nazwisko:
1.

Podpis:

……………………………..……… Przewodniczący Komisji ………………………………………….

2. ……………………………..………

Członek Komisji

………………………………………….

3. ……………………………..………

Członek Komisji

………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radosław Chmielewski

