
UCHWAŁA NR VII/37/15
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 400a ust.1 pkt 2 i pkt 42 i art. 403 ust 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) Rada 
Gminy Bystra – Sidzina uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Bystra – Sidzina, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych planowane 
do budowy na terenie Gminy Bystra – Sidzina.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie 
przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra - 
Sidzina, z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych funkcjonujących jako szambo 
w przypadku ich występowania.

3. Dotacją objęte są urządzenia spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800).

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

5. Dotacja przysługuje jednorazowo dla przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek 
lub budynki i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, 
zakupionych po dniu podpisania umowy o dotację.

6. Dotacja realizowana będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Bystra-Sidzina, a wnioskodawcą, 
której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wymagane jest złożenie oświadczenia wszystkich 
współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na budowę oczyszczalni i likwidację szamba oraz o wyrażeniu zgody na 
wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:

a) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków;

b) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

c) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej o zamiarze przystąpienia do 
wykonania robót budowlanych obejmujących budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lub kopię ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę budynku mieszkalnego z przydomową oczyszczalnią ścieków;

d) kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

e) kopię decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeśli jej wydanie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa;
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f) oświadczenie współwłaściciela, o którym mowa w ust. 2;

4. Wnioski będą przyjmowane do 30 września każdego roku. Wnioski złożone po 30 września będą 
rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.

5. Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. W przypadku wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, dofinansowanie zostanie zrealizowane 
w pierwszej kolejności w następnych latach.

6. O przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 dotacja z budżetu Gminy Bystra – Sidzina na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków dla jednego budynku wynosi 80% udokumentowanych wydatków na budowę oczyszczalni, 
przy czym nie więcej niż 5.000 zł.

2. W przypadku wniosku dotyczącego budowy przydomowej oczyszczalni dla dwóch budynków, której 
wartość nie przekracza kwoty 30.000 zł netto (bez uwzględnienia podatku VAT), kwota dotacji wynosi 80% 
udokumentowanych wydatków na budowę oczyszczalni, przy czym nie więcej niż 7.000 zł.

3. W przypadku:

a) wniosku dotyczącego budowy przydomowej oczyszczalni dla co najmniej trzech budynków, lub

b) wniosku dotyczącego budowy przydomowej oczyszczalni przekraczającej wartość 30000 zł netto (bez 
uwzględnienia podatku VAT), lub

c) wniosku dotyczącego budowy oczyszczalni dla budynku wielorodzinnego, w którym występują co najmniej trzy 
samodzielne i zamieszkałe lokale mieszkalne

- kwota dotacji wynosi 80% udokumentowanych wydatków na budowę oczyszczalni, przy czym nie więcej niż 
8.000 zł.

4. Dotacji nie podlegają:

a) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa,

b) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

d) koszty obsługi kredytów i innych zabezpieczeń płatniczych,

e) koszty zakupu gruntów,

f) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 5. 1. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak 
nie później niż do 30 listopada każdego roku.

2. W terminie 7 dni od wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca zobowiązany jest do 
zgłoszenia wykonania przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina wraz ze złożeniem oświadczenia 
o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), do 
którego należy dołączyć:

a) kopię dokumentu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego na wnioskodawcę po dniu 
podpisania umowy o przyznaniu dotacji, wraz z potwierdzeniem zapłaty;

b) kopię dokumentów tj. deklaracja zgodności, certyfikat lub aprobata techniczna (ważne w dniu zakupu 
oczyszczalni) wykazujących, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i użytkowymi oraz 
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

3. Po zgłoszeniu wykonania prac komisja powołana przez Wójta Gminy Bystra – Sidzina dokonuje 
protokolarnego odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę dokumentu zakupu 
przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz protokołu sporządzonego przez komisję 
powołaną przez Wójta Gminy Bystra - Sidzina, potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków.
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5. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy wnioskodawca w terminie miesiąca od dnia wypłaty dotacji 
nie przystąpi do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub przed upływem 5 lat od dnia wypłaty dotacji 
zaprzestanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra - Sidzina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bystra-Sidzina

Jan Motor
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 maja 2015 r.

UMOWA Nr……………………

Zawarta w ………………… w dniu …………………………………… pomiędzy:

Gminą Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra 373 reprezentowaną przez Wójta Gminy Bystra – Sidzina – Stanisława 
Tempkę, zwaną dalej w umowie „Gmina Bystra - Sidzina”.

a

………………………………………………………………….. zamieszkałym 
w ………………………………………………. ……………………………………………..

Właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / dzierżawcą (niepotrzebne skreślić) 
nieruchomości oznaczonej nr ewid działki/ek ……………….……………. położonej 
w miejscowości…………………………………….

zwanym dalej „Wnioskodawcą”

§ 1. Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków w obrębie opisanej 
wyżej nieruchomości, w terminie do dnia ……………………….

§ 2. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Bystra – Sidzina Nr …… z dnia …….. w sprawie  określenia zasad 
udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów 
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania oraz w oparciu o wniosek Wnioskodawcy o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków, Gmina Bystra - Sidzina zobowiązuje się do dofinansowania budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Bystra - Sidzina w kwocie 
………………………….………………….., słownie …………………………………… 
…………………………………….………………………….

§ 3. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest wykonać budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa wodnego oraz warunkami technicznymi wykonania 
przydomowych oczyszczalni ścieków spełniającymi wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014r. roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.  poz. 1800).

2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, jednak 
nie później niż do dnia 30 listopada …………. roku.

3. W terminie 7 dni od dnia wykonania prac Wnioskodawca zgłasza na piśmie Gminie Bystra-Sidzina fakt 
zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Wójta Gminy 
Bystra – Sidzina.

4. Wnioskodawca zobowiązuje się eksploatować oczyszczalnię co najmniej przez 5 lat od dnia otrzymania 
dotacji, przestrzegając wszelkich wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.

§ 4. 1. Wnioskodawca otrzymuje dotację ze środków budżetu Gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej 
umowy po zakończeniu inwestycji i odbiorze końcowym robót.

2. Do zgłoszenia wykonana przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem o likwidacji zbiornika na nieczystości 
ciekłe Wnioskodawca załącza:

a) kopię dokumentu zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego na wnioskodawcę po dniu 
podpisania umowy o przyznaniu dotacji, wraz z potwierdzeniem zapłaty;

b) kopię dokumentów tj. deklaracja zgodności, certyfikat lub aprobata techniczna (ważne w dniu zakupu 
oczyszczalni) wykazujących, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i użytkowymi oraz 
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
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3. Wypłata dotacji, o której mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu trzech miesięcy od daty sporządzenia przez komisję 
powołaną przez Wójta Gminy Bystra - Sidzina protokołu odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni 
ścieków, nie później jednakże niż do końca roku kalendarzowego, w którym wykonana została inwestycja.

4. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy Wnioskodawca w terminie miesiąca od dnia wypłaty dotacji 
nie przystąpi do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub przed upływem 5 lat od dnia wypłaty dotacji 
zaprzestanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni.

§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez właściwy sąd dla Gminy 
Bystra - Sidzina.

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………. …  …………………………………..
Gmina Bystra - Sidzina  Wnioskodawca
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 maja 2015 r.

miejscowość, data

…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania

WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wnoszę o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie 
nieruchomości składającej się z działki/ek nr ewidencyjny ………..........................................., położonej 
w miejscowości ................................................................................................................

1. Tytuł prawny władania nieruchomością..............................................................................................

2. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:

a) Typ, nazwa oczyszczalni...............................................................................................................

b) Przepustowość dobowa..............................., ilość korzystających osób........................................

c) Wstępny koszt przedsięwzięcia.....................................................................................................

d) Informacje o sposobie likwidacji istniejącego szamba..................................................................

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

e) Przewidywany termin rozpoczęcia zakończenia inwestycji..........................................................

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

3. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam  się z zasadami  udzielania i sposobu rozliczania  dotacji    na  
dofinansowanie   realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra - Sidzina i akceptuję 
jego treść. Zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

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

podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana 
przydomowa oczyszczalnia ścieków;

2. szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

3. kopia zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej o zamiarze przystąpienia 
do wykonania robót budowlanych obejmujących budowę przydomowej oczyszczalni ścieków /kopia ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków / kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę budynku mieszkalnego z przydomową oczyszczalnią ścieków (załączany jest jeden z wymienionych 
dokumentów);

4. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

5. kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (dokument załączany jest tylko w przypadku, gdy wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane przez przepisy prawa);
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6. oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na budowę oczyszczalni i likwidację szamba oraz 
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy (dokument 
załączany jest tylko w razie dotacji na nieruchomości stanowiącej współwłasność);
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 maja 2015 r.

…………………………….....

miejscowość, data

…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania

WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA

OŚWIADCZENIE WSPÓWŁAŚCICIELA

Ja, niżej podpisany(a), będąc współwłaścicielem nieruchomości nr ewid. ……………………………, 
położonej w miejscowości ……………………………………….

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na w/w 
nieruchomości oraz na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi 
……………………………………………………………….. ponoszącemu koszty budowy.

…………………………..........

Podpis współwłaściciela
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 maja 2015 r.

…………………………….....

miejscowość, data

…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania

WÓJT GMINY BYSTRA-SIDZINA

ZGŁOSZENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM 
O LIKWIDACJI ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 
zawiadamiam, że w dniu ................................ zakończyłem/am realizację inwestycji.

W załączeniu przedkładam kopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających poniesione koszty na 
realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tj.:

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

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

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

oraz kopie atestów i/lub certyfikatów na zakupione urządzenia (oryginały do wglądu).

Jednocześnie oświadczam, iż zlikwidowałem bezodpływowy zbiornik (szambo) do gromadzenia nieczystości 
ciekłych. Ponadto oświadczam, że zostało wykonane podłączenie do nowo wybudowanej przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

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

podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ODBIORU

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

…………………………………………….….. – właściciel/współwłaściciel/użytkownik 
wieczysty/dzierżawca*  nieruchomości położonej w miejscowości ............................................ składającej się 
z działki/działek nr ..............,,................................................ zgłosił/a w dniu ..........................................w 
Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu .................................. oraz na podstawie złożonych dokumentów 
w postaci:

1. zgłoszenia do Urzędu Gminy Bystra – Sidzina wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

2. imiennego dokumentu zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków;

3. oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;

Potwierdza się/ nie potwierdza się * wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi 
przedstawionymi we wniosku.

Powyższy protokół jest podstawą dofinansowania części kosztów ze środków budżetu Gminy Bystra - 
Sidzina na warunkach określonych w umowie nr ...................... z dnia ......................... .

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół spisano w obecności:

Imię i nazwisko  Podpis

1. .................................... .........................................

2. .................................... .........................................

3. .................................... .........................................

4. .................................... .........................................

5 . .................................... .........................................

* niepotrzebne skreślić
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