
UCHWAŁA NR XXX.193.2021 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się‚ Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z  2020 r., poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1815; z 2020 r., poz. 1378, 

poz. 1565, poz. 2127 i  poz. 2338 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.193.2021 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania. 

2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych  
oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 125666-3+A2:2013 ubiegać się 
mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków lokalizowane na 
nieruchomościach położnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń, do których budowa zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest 
z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

2. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

§ 3. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte 
w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności prawa budowlanego i ochrony środowiska, 
określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi. 

§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

2. Dotacja będzie udzielana jednorazowo po wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie do 
30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym stanowi § 8 i wynosić będzie 50 % kosztu zakupu i montażu 
przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty sporządzenia dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę; 

3) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków; 

4) koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy dotacji, o której stanowi § 7. 

§ 5. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 
o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden z wnioskodawców. 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
składa wniosek do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, składa się do 
dnia 31 października danego roku kalendarzowego w którym ma być przyznane dofinansowanie. 

3. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu wniosku. 

4. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nie usunięcie spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 
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2) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopię zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem 
Wnioskodawcy, że właściwy organ do rozpatrzenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu do planowanej 
inwestycji w terminie określonym przepisami prawa. 

6. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stanowić ona 
będzie odpowiednio: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu 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 z 24.12.2013 r.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 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 z 24.12.2013 r., z późn. zm.). 

7. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie 
stanowić będzie pomoc de minimis, lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

8. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 7. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, 
a Gminą Golub-Dobrzyń. 

§ 8. Po zrealizowaniu zadania podmiot, któremu udzielono dotacji składa wniosek o przekazanie dotacji 
celowej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z następującymi 
dokumentami: 

1) kserokopiami imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu); 

2) dokumentami, np. certyfikatami lub aprobatami technicznymi wykazującymi, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, 
zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni); 

3) zgłoszeniem przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6AD8CDF0-5584-4E1F-A5D9-86175FA4109F. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko / nazwa podmiotu: 

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

 Adres zamieszkania /adres siedziby podmiotu: 

……………………………………………………………............................................................................ 

 Nazwa i numer rejestru KRS/CEDG, REGON: 

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

 Telefon kontaktowy: ...........................................,           e-mail ................................................................ 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Adres:…………………………………………………………………………………………. Numer 
ewidencyjny działki: ………………………, obręb: …………………………………………. 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przepustowość dobowa, opis zastosowanej 
technologii oczyszczania ścieków, parametry techniczne, efektywność oczyszczania, informacja o ateście lub 
aprobacie technicznej 

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

4. Planowana liczba osób do korzystania z oczyszczalni: ..................................................................... 

5. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: .................................................................................. 

a) data rozpoczęcia ................................................. 

b) data zakończenia ................................................ 

6. Szacunkowy koszt budowy: 

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

Oświadczam, że: 

1) Jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ dzierżawcą/ użytkownikiem wieczystym/ zarządcą 
nieruchomości/posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wnikające 
z ………………………………………………….…………., na której jest planowana budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków. (niepotrzebne skreślić) 

2) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie 
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Uchwała Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r.) 

  

   ……………………………………................................... 

podpis Wnioskodawcy 

  

Załączniki : 
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1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 

2) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że 
właściwy organ do rozpatrzenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu do planowanej inwestycji w terminie 
określonym przepisami prawa; 

3) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarcza lub pomocy de minimis w rolnictwie. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Wniosek 

o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

W związku z umowa z dnia …………..............................., nr …………........................ w sprawie udzielania 
dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zawiadamiam, że w dniu………….......................... 
zakończyłem/am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i w związku z tym przedkładam przedstawione 
poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji. 

1. Dane Beneficjenta: 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: .................................................................................................................. 

Adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu: 

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

2. Data i numer umowy o dotację: ................................................................................................................. 

3. Koszt realizacji przedsięwzięcia: 

Wartość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg faktur, rachunków: 
.................................................zł 

4. Nr rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja lub wskazanie innej formy przekazania 
dotacji: 

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

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

podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 

1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu); 

2) dokumenty np. certyfikat lub aprobata techniczne wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi — bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne; 

3) ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni); 

4) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
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Uzasadnienie

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz rozwiązania problemu
niewłaściwego pozbywania się ścieków w szczególności na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie
budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, optymalnym rozwiązaniem
jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie przedsięwzięć tego typu, ze środków
budżetu gminy wpłynie na wzrost zainteresowania wykorzystania tej technologii na obszarach
nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej. Uchwała określa w sposób szczegółowy regulamin udzielania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustawowym terminie.
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