UCHWAŁA NR XLIV/288/2018
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Rząśnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) oraz
art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1, lit. a) i b), ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650), Rada Gminy
Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Rząśnia.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania
w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, określa Regulamin udzielania
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Andrzej Szydłowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/288/2018
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 lipca 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia
dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 62 i poz. 1000) udzieloną na cele określone w niniejszym Regulaminie;
2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji;
3) Przydomowej oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem dotacji - oznacza to zespół urządzeń fabrycznie
nowych, stanowiący integralną całość, oczyszczających ścieki bytowo – gospodarcze z budynków
mieszkalnych i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód powierzchniowych,
z osadem czynnym (reaktorem biologicznym) o przepustowości do 6 m3/dobę;
4) Przedsięwzięciu – rozumie się przez to zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków
mieszkalnych;
5) Trwałości projektu - oznacza to okres 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem, licząc
od 1 stycznia roku następnego po dacie zakończenia inwestycji;
6) Wykonawcy – rozumie się przez to podmiot realizujący dla Wnioskodawcy przedsięwzięcie.
§ 3. 1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są osoby fizyczne.
2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach
zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach
zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do
wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia
16.05.2018 r w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia
w wariancie graficznym nr II.
4. Dofinansowaniu podlegają następujące koszty przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane):
a) koszty zakupu i montażu nowej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym osprzętem,
b) koszty instalacji rozprowadzającej oczyszczone ścieki do gruntu,
c) systemy sterowania i monitoringu pracy przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Dofinansowaniu nie podlegają następujące koszty przedsięwzięcia (koszty niekwalifikowane):
a) koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków,
b) koszty badań geologicznych, koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwoleń,
zgłoszeń i opinii,
c) koszty innych materiałów koniecznych do realizacji zadania wystawianych odrębnie poza fakturą/fakturami
na zakup i montaż,
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d) koszty prób sprawności i rozruchu oczyszczalni.
6. Dotacja może być udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tej samej nieruchomości.
7. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku 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.2014.1800).
8. Dopuszcza się dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków do jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 4. 1. Otrzymanie dotacji będzie możliwe pod warunkiem, że wybudowana przydomowa oczyszczalnia
ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwiania nieczystości płynnych dla budynku(ów)
do niej podłączonego (ych), a dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzenia ścieków
będą zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu.
2. Gmina odmawia udzielenia dotacji, jeżeli wnioskodawca ma możliwość techniczną włączenia się do
istniejącej lub planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 5. 1. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków z osadem biologicznym
(nie będą dofinansowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający).
2. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji określa się od 1 marca do 30 września.
3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.
4. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku,
wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.
Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych
środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.
5. Wnioskodawca jednorazowo może ubiegać się o dotację na wykonanie jednej przydomowej oczyszczalni
ścieków.
6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia.
7. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Rząśnia.
8. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji określa odrębny regulamin.
9. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nieuzupełnione pomimo wezwania do
uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony
- zostaną odrzucone.
§ 6. 1. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do
90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14.000,00 złotych.
2. W przypadku przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7.000,00 złotych w przeliczeniu na
jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
§ 7. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę do Urzędu Gminy w Rząśni
wniosku o udzielenie dotacji.
2. Dotacja może być udzielona na realizację przedsięwzięcia, które zostanie przeprowadzone w roku
udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, który należy do niego
dołączyć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek o udzielenie dotacji (wzór wniosku załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) określa:
a) informacje o wnioskodawcy,
b) miejsce lokalizacji przedsięwzięcia,
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c) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest przedsięwzięcie. W przypadku,
gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do
przedłożenia pisemnej zgody właściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,
d) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków,
e) informację o sposobie odprowadzania ścieków z oczyszczalni,
f) zakres prac objęty wnioskiem,
g) planowany termin realizacji inwestycji,
h) koszty przedsięwzięcia.
5. Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
a) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
b) będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
d) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
e) zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku
następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta
i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
f) zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.
6. Do wniosku Wnioskodawca przedkłada:
a) poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia
ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
b) aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
c) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
d) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu
Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego
o braku sprzeciwu; albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
e) kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
f) umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
g) Karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
h) Certyfikat wydany przez notyfikowane laboratorium potwierdzający spełnienie przez przydomową
oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013.
§ 8. 1. Gmina ma prawo
w wyznaczonym terminie.

wezwać

Wnioskodawcę

do

wyjaśnienia

lub

uzupełnienia

wniosku

2. Brak wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie spowoduje
jego odrzucenie.
§ 9. Gmina zawiadomi pisemnie wnioskodawcę o zakwalifikowaniu się, a także o odrzuceniu wniosku (z
przyczyn formalnych), a w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania wyznaczy termin
podpisania umowy.
§ 10. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz po przedłożeniu
przez Wnioskodawcę wniosku o wypłatę dotacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)
i następujących dokumentów:
a) protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę,
b) kserokopii zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa
Ochrony Środowiska - zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Rząśni,
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c) Deklarację zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A2:2013,
d) certyfikatu zgodności urządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226),
e) oświadczenia o likwidacji istniejącego szamba,
f) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni w trakcie budowy nowego budynku mieszkalnego kserokopii zawiadomienia o zakończeniu budowy złożonego w nadzorze budowlanym.
2. Dokumenty wskazane w ust. 1 należy złożyć wraz z oryginałem do wglądu.
3. Gmina ma prawo wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku o wypłatę dotacji
w wyznaczonym terminie.
§ 11. Realizacja inwestycji winna nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, a jej
rozliczenie najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
§ 12. Wnioskodawca może przenieść uprawnienia wynikające z umowy dotacji na następcę prawnego
w przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności, na której ma być realizowany lub został zrealizowany
przedmiot dotacji.
§ 13. Podstawą wypłaty dotacji będzie pozytywna weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę oraz protokół
z oględzin wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 14. 1. Do kompetencji Wójta Gminy Rząśnia należy prawo do kontrolowania prawidłowości użytkowania
przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie trwałości projektu.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić dostęp do dofinansowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków upoważnionym osobom kontrolującym zadanie z ramienia Gminy Rząśnia.
3. Wnioskodawca związany jest warunkami Regulaminu w okresie od złożenia wniosku do końca okresu
trwałości projektu.
§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji, licząc od daty
dokonania jej wypłaty, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000).
2. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji
nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
§ 16. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Rząśnia" (załącznik nr 1);
2) wzór wniosku o wypłatę dotacji (załącznik nr 2).
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Rząśnia

Nr ewidencyjny wniosku

Data wpływu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Rząśnia na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia
I. DANE O WNIOSKODAWCY
1.

2.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

3.

Adres do korespondencji

4.

Telefon kontaktowy, e-mail

5.

Dowód tożsamości

6.

PESEL

7.

Dane pełnomocnika
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8.

9.

Lokalizacja zadania

Stan prawny nieruchomości,
na której ma być realizowane
zadanie

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ inne (jakie?)
…………………………………………

II. DANE WYKONAWCY/ INSTALATORA
1.

Nazwa firmy wykonującej
instalacje

2.

Adres firmy

III. INFORMACJE O PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1.

Rodzaj montowanej
oczyszczalni ścieków,

2.

Sposób odprowadzania ścieków
z oczyszczalni,

3.

Zakres prac objęty wnioskiem

IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne)
Planowane terminy
termin rozpoczęcia
termin zakończenia
1.
realizacji
przedsięwzięcia
Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia
i wysokość środków finansowych [zł]
Wnioskowana dotacja
2.

Środki własne
Całkowity koszt
przedsięwzięcia

Id: 30BBA14B-6B68-4A3C-B030-35B14AD85ABB. Podpisany

Strona 2

V. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr ……..........…../2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia
………………2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z
budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
- w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków tzn.
refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych –
wspólnotowych lub krajowych,
- nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy
Rząśnia,
- będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami
producenta,
- zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu o udzielenie dotacji i zaakceptuje treść
jego postanowień,
- zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia zadania licząc od 1 stycznia roku
następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami
producenta i warunkami eksploatacji oczyszczalni,
- zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie), iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia
jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za
pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
b) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, moje dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami moich danych mogą być:
a) Banki,
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej z Gminą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej
realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Rząśnia danych osobowych, przysługuje mi:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy
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Rozporządzenia, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z
Gminą Rząśnia, podanie przez danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy dotacji.
9. Podane dane nie są przez wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanych przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na moją sytuację
prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki

Rząśnia, dnia ……………………….

……………………………..
podpis Wnioskodawcy

VI. OŚWIADCZENIE
Dane osób uprawnionych do dysponowanie nieruchomością
(z wyłączeniem Wnioskodawcy):

1.

Nazwisko i imię

2.

Adres zamieszkania

3.

Dowód tożsamości

4.

PESEL

Oświadczam/y, że:
- jako osoba/y uprawniona/e do dysponowania nieruchomością, oznaczonej w części I pkt 10
niniejszego wniosku, wyrażam/y zgodę dla …………………………………………………… na
wykonanie (zainstalowanie, posadowienie) przydomowej oczyszczalni ścieków i jej użytkowanie
na przedmiotowej nieruchomości.
Rząśnia, dnia ……………………….
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VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*)

1.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
(tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę)

2.

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości
(nie starszy niż 3 miesiące)

3.

Mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,

4.

Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem

5.

6.

7.

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną
datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile
prawo tego wymaga, oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 21
dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego
pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga /dołączyć fakultatywnie/
Karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z certyfikatem
wydanym przez notyfikowane laboratorium potwierdzającym spełnienie przez
przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013

Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane).

(*) właściwe zaznaczyć

Rząśnia dnia …………………………
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Rząśnia

Nr ewidencyjny wniosku
......................................................
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

/nr identyczny z nr ewidencyjnym wniosku
o udzielenie dotacji/

………………………………………………
......................................................
Adres zamieszkania

Data wpływu

WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej
z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rząśnia
W związku z zawartą umową Nr ...................................................... z dnia ........................ o
udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia na:
.......................................................................................................................................................
(rodzaj przedsięwzięcia)
zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości:
………………………………………………………………………………………… zł brutto
/słownie:
…………………………………………………………………………………………………/
Do wniosku załączam następujące dokumenty*:
1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te
powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę;
2) dokumenty uprawniające do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;
3) pozostałe dokumenty wynikające z treści umowy dotacji nr ………………… z dnia
……………. o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia, tj:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4) protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a
Wykonawcą przedsięwzięcia.
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Ponadto do wniosku dołączam następujące dokumenty, w zależności od wykonanego
przedsięwzięcia*:
a) zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami
Prawa Ochrony Środowiska (art. 152) - zgłoszenie w Urzędzie Gminy,
b) kserokopię certyfikatu CE PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 zharmonizowanego z Polską
Normą wraz z oświadczeniem, że zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
spełnia deklarację zgodności z w/w certyfikatem d) oświadczenia o likwidacji istniejącego
szamba 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
c) certyfikat zgodności urządzenia, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia
2002 r. (Dz.U.2016.655 j.t.).
d) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni w trakcie budowy nowego budynku
mieszkalnego - kserokopii zawiadomienia o zakończeniu budowy złożonego w nadzorze
budowlanym.
5)

Dotację proszę przekazać na następujący numer konta, który jest moją własnością:

…………………………………………………………………………………………………
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich
uwierzytelnienia.
Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zlikwidowałem(łam) istniejące szambo/a,.
2) W związku z udzieloną dotacją zobowiązuję się do umożliwienia Wójtowi Gminy lub

osobom przez niego upoważnionym :
- dokonania kontroli i odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia;
- dokonania kontroli trwałości projektu.

...................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić
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