
UCHWAŁA NR XXVIII/201/21 
RADY GMINY LASKOWA 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa oraz sposób jej rozliczania zgodnie z Regulaminem 
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Laskowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Gurgul 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/201/21 
Rady Gminy Laskowa 
z dnia 21 czerwca 2021 r. 

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Laskowa na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, 
posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Laskowa dotacji na 
realizację  przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Laskowa. 

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu 
naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków 
socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji 
oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 
kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

3. Dofinansowaniu podlegają jedynie te inwestycje, w ramach których zainstalowane zostaną 
przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania normy PN EN 12566-3+A2:2013 
potwierdzającej dopuszczenie oczyszczalni do stosowania w budownictwie. 

4. Wypłata środków w ramach dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania,  w formie zwrotu 
części poniesionych kosztów na  wykonanie inwestycji. 

5. Wnioskodawca tylko raz może uzyskać dofinansowanie  z budżetu Gminy Laskowa na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje celowe finansowane będą ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie 
z dwóch lub więcej źródeł. 

7. Dotacją mogą zostać objęte jedynie koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie 
dotacji i obejmujące koszty robót związanych z budową oczyszczalni ścieków biologicznej 
lub mechaniczno - biologicznej wraz z usługą wykonania instalacji niezbędnych dla prawidłowej 
pracy oczyszczalni oraz koszty demontażu dotychczasowego zbiornika bezodpływowego lub 
szamba. 

8. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi 
zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, 
a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą 
posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

9. Dotowaniu nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków do budynków nie mieszkalnych; 

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń; 
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4) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej 
oczyszczalni; 

5) realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenach, na których istnieje 
techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub 
planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy sieci na terenie Gminy 
Laskowa. 

10. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków 
mieszkalnych; w takim przypadku o dofinansowanie może ubiegać się tylko jedna osoba 
upoważniona przez pozostałe osoby posiadające tytuł prawny do władania  pozostałymi 
nieruchomościami. 

11. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu kompletnego 
wniosków do Urzędu Gminy Laskowa; w przypadku jeżeli liczba wniosków złożona w ostatnim dniu 
będzie przewyższała ilość dostępnych środków przeprowadzone zostanie losowanie. 

§ 2.  

Warunki otrzymania dotacji. 

1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; 

2) brak jest możliwości podłączenia budynku do  istniejącej oraz projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) w przypadku budynków istniejących przewidywane jest zastąpienie istniejącego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe na przydomową oczyszczalnię ścieków. 

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków jest złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Gminy Laskowa, który stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) potwierdzoną kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę jeżeli jest wymagane; 

2) mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) dokument potwierdzający tytułu prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane 
przedsięwzięcie; 

4) certyfikat lub deklarację zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganymi przepisami 
prawa oraz oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących 
się raportami z badań zgodności z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. 

4. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa 
wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, 
że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku o udzielenie dotacji bez rozpatrzenia. 

§ 3.  

 Tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

1. Wójt Gminy Laskowa powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie 
dotacji. 
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2. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie 
spełniania wymagań określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji 
będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie. 

3. Zadaniem Komisji jest: 

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków o udzielenie dotacji z wymaganiami niniejszego 
regulaminu; 

2) komisja na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów rozpatruje wniosek 
o udzielenie dotacji i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając telefonicznie wnioskodawcę 
o terminie zawarcia umowy. 

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej. 

5. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Laskowa jest wywiązanie się 
z warunków zawartej umowy. 

6. Wnioskodawca może uzyskać dotację  w wysokości do 6.000,00 zł. jednak nie więcej niż 
wartość poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

7. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy dotacji, 
lecz nie później do dnia 15 grudnia roku, w którym przyznano dotację. 

8. Do wniosku o wypłatę dotacji należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów dotyczących wybudowanej 
przydomowej oczyszczalni ścieków (m.in. opłaconych faktur, potwierdzenia przelewów) 

2) kopie atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną; 

3) protokół odbioru robót montażowych i przekazania do użytkowania sporządzony i podpisany 
przez  wnioskodawcę i wykonawcę robót. 

9. Kwota dotacji wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się 
o dotację po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję pozytywnej 
wizji w terenie, w terminie do 30 dni od daty sporządzonego protokołu odbioru z wizji Komisji 
w terenie. 

§ 4.  

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości inwestycji w okresie 5 lat od 
rozliczenia dotacji. W okresie trwałości Wnioskodawca odpowiada za prawidłową eksploatację 
oczyszczalni. 

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami 
określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń). 

§ 5.  

 Postanowienia końcowe. 

1. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa 
oraz na stronie internetowej laskowa.pl. 
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2. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów 
wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności 
kserokopii z oryginałem. 

   

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Gurgul 
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Załącznik do Załącznika nr 1 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa w zakresie dofinansowania budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków – na terenie Gminy Laskowa 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko:   ...................................................... PESEL  ..........................................................  

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Nr telefonu:  ......................................................................................................................................  

4. Numer konta, na które ma być przekazana dotacja celowa: 

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

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

II. Lokalizacja przedsięwzięcia:                                                                                                                             

1. Miejscowość, adres: 

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

2. Oznaczenie nieruchomości (nr działki ewidencyjnej, na której będzie zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków): 

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

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

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

4. Informacja o sposobie likwidacji lub innego wykorzystania istniejącego zbiornika bezodpływowego 

na ścieki: 

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

5. Krótki opis techniczny inwestycji (zakres rzeczowy, rodzaj technologii, wydajność): 

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

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

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

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

6. Planowany okres realizacji inwestycji: 

a. Data rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

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

 

b. Data zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

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

c. Planowany termin złożenia wniosku o rozliczenie 
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 .............................................................................................................................................................  

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

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

III. Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały Rady Gminy Laskowa w sprawie zasad i 

trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Laskowa i zobowiązuję się do stosowania postanowień w niej zawartych. 

2. Oświadczam, że nie korzystałam/em wcześniej z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków objętej wnioskiem. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Laskowa wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach końcowego rozliczenia 

dotacji. 

Laskowa, dnia  .............................................  

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) potwierdzoną kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę 

jeżeli jest wymagane; 

2) mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) dokument potwierdzający tytułu prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane 

przedsięwzięcie; 

4) certyfikat lub deklarację zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganymi przepisami 

prawa oraz oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się 

raportami z badań zgodności z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. 

 

Ocena wniosku dokonana przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Laskowa. 

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

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

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

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

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

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

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Anna Gurgul 
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