
UCHWAŁA NR XVIII/121/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015r w sprawie 
przyjęcia „ Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym(j.t. Dz.U. z 2015r.poz. 1515), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo 
ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2015r.poz. 1232 z poźn. zm.) oraz art. 221 ust.1 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r.poz. 885 zpożn.zm. )

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XV/95/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 
2015r w sprawie przyjęcia „ Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu 
gminy Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie, który otrzymuje 
brzmienie zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/121/2015 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

 

Regulamin określający zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie. 

 

Rozdział 1 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

 

§ 1.Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska naturalnego 

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do 

gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2.1 Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Lipie, 

posiadacze nieruchomości wytwarzających ścieki bytowo-gospodarcze, będący właścicielami, 

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcami albo 

posiadaczami legitymującymi się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub 

użytkownika wieczystego. 

2.2. Wykaz miejscowości przeznaczonych do korzystania z dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 3.Dofinansowaniem inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą być objęte 

wyłącznie systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, (w ramach zwykłego korzystania  

z wód - art. 36 Prawo Wodne . 

§ 4.1Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie 

jednego z poniższych warunków: 

a) Brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym 

planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. 

b) Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

c) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie. 

d) Ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej bądź planowanej budowy sieci kanalizacyjnej. 

e) Zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

f) Lokalizacja budowy i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte 

w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, także w 

przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy 

wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska. 
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4.2. Budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty 

potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. 

Rozdział 2 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania. 

 

§5. Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy dokonać zgłoszenia 

w Urzędzie Gminy Lipie oraz w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. 

§ 6.1 Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny 

wniosek Wnioskodawcy: 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) Dane Wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego.  

2) Jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć osoby lub 

podmioty, mające przynajmniej połowę udziałów we własności. 

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

4) Informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków. 

5) Planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 

6) Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

7) Pozwolenie wodnoprawne na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 

5,0 m
3
wydane przez właściwy organ. 

8) Opis planowanego przedsięwzięcia. 

9) Planowany termin realizacji. 

10) Kosztorys planowanych prac w zakresie zakupu i montażu materiałów i urządzeń związanych z 

budową przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy 

prac objętych wnioskiem. 

11) Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr. 2 

3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot 

wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają koszty wykonania dokumentacji oraz wymaganych decyzji  

i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa, koszty zakupu pojedynczych 

elementów (urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków), koszty robocizny wykonane we własnym 

zakresie przez wnioskodawcę, budowa przydomowych oczyszczalni na obszarach, gdzie istnieje sieć 

kanalizacyjna lub gdzie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej.   

5. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminąLipie, 

a wnioskodawcą. 

6. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 

każdego roku w Urzędzie Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, pok. Nr. 7. 
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7. Jednocześnie ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od chwili 

podpisania umowy. 

8. Kwota dofinansowania z budżetu gminy Lipie wynosi 2000 zł w przypadku wniosku indywidualnego 

oraz 3500 zł w przypadku wniosku zbiorowego. 

9. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu 

gminy Lipie. 

10. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu gminnego będzie 

określona w uchwale podjętej przez Radę Gminy Lipie. 

11. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane  

w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa odsetek za zwłokę  

w wypłacie dofinansowania. 

12. Data uprawniająca do otrzymania dotacji jest datą przedłożenia w Urzędzie Gminy Lipie wszystkich 

wymaganych dokumentów, zawartych w Rozdziale 4 nie później niż do 30 października danego roku. 

13. Wypłacona kwota jest przychodem, od którego nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy. 

14. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy 

otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego zwrotu. 

15. Uzyskanie dotacji z innych źródeł nie pomniejsza dofinansowania pod warunkiem, że cale 

dofinansowanie nie przekroczy 100% zadania. 

 

Rozdział 3 

Zasady zwrotu dofinansowania 

 

1. W ciągu pięciu lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania przez 

pracowników Urzędu Gminy Lipie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę 

przyznano dofinansowanie . 

2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni lub eksploatacji 

oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez 

producenta (dostawcę) urządzeń oraz warunków określonych przez Urząd Gminy Lipie. 

3. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku posiadania aktualnych badań laboratoryjnych 

jakości odprowadzanych ścieków oraz braku posiadania kart odpadu zagospodarowania osadu 

ściekowego. 

4. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)w przypadku 

braku eksploatacji oczyszczalni lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi  
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w wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta i warunkach przedstawionych przez Urząd 

Gminy Lipie. 

 

Rozdział 4 

Zgłoszenie do eksploatacji  przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

§ 7.1. Wymagane dokumenty do zgłoszenia: 

1) Druk zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik Nr 4). 

2) Zgłoszenie budowy wydane przez Urząd Gminy Lipie i Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 

3) Wyniki analizy ścieków. 

4) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 

5) Protokół komisyjnego odbioru zakończonej inwestycji. 

6) Kserokopia faktur określających wartość zainstalowanych urządzeń przydomowej oczyszczalni 

ścieków (oryginał faktur do wglądu). 

2. Zgłoszeniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystywane na potrzeby gospodarstwa 

domowego lub rolnego w ramach zwykłego wykorzystywania wód. 

3. Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 

eksploatacji. 

4. Eksploatujący oczyszczalnię ścieków jest obowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Gminy Lipie również  

zmian danych lub rezygnacji z eksploatacji.  
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego  

zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy 

Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Lipie 

 

 

Wykaz miejscowości przeznaczonych do korzystania z dofinansowania z budżetu gminy Lipie do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie. 

 

1) Giętkowizna 

2) Grabarze 

3) Troniny 

4) Chałków 

5) Rozalin 

6) Brzózki 

7) Zimnowoda – Karcze 

8) Kleśniska- ul. Marianka, ul. Stawki , ul. Lasek, ul. Szkolna 

9) Parzymiechy 

 ul. Stawowa 

 ul. Chmielna 

 ul. Zagórze I i II 

 ul. Głęboka od Nr 1 -12 

 ul. Polna od Nr 13 – 25 

 ul. Leśna   Nr 2 oraz od Nr 14 -22 

 ul. Reformy Rolnej 

10) Wapiennik 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego  

zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy 

Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Lipie 

 

Wniosek  

o udzielenie dofinansowania z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Lipie. 

 

1. Wnioskodawca : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Pesel ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr dowodu osobistego……………………………………………………………………………………………... 

Wydany przez ……………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość : ……………………………………………………………………………………………………... 

Ulica, Nr domu: …………………………………………………………………………………………………… 

Poczta  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr działki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ………………………………………………………………… 

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

 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni, przepustowość, 

ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (data likwidacji) 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

 

Data rozpoczęcia: …………………………………………………………………………………………………. 

Data zakończenia: ………………………………………………………………………………………………… 

6. informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych do sfinansowania zadania, 

którego dotyczy wniosek, o ile takie były lub są planowane do pozyskania. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

7.  Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie. 

 upoważniam Komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

 

…………………………….     ………………………………………………… 

(data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Załączniki: 

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością 

2. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć osoby lub 

podmioty mające przynajmniej połowę udziałów własności. 

3. Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4. Pozwolenie wodno prawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków  wydajności powyżej 5.0 m
3
 na dobę. 

 

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i Nazwisko:   Podpis: 

 

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

2. Członek Komisji …………………………………………………  ……………………… 

3. Członek Komisji …………………………………………………  ……………………… 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu określającego  

zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy 

Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Lipie 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O LIKWIDACJI BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (SZAMBA) 

 

1. Oświadczam, że z dniem  ……………………….  roku, zgodnie z zawartą w dniu  

…………………………..  umową na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  

Nr ………………………, zlikwidowałem: 

 bezodpływowy zbiornik (szambo) do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

 

2. Oświadczam, że zgodnie z zawartą w dniu  …………………………………  umową dofinansowania  

nr……………………………… , zostało wykonane podłączenie do nowo wybudowanej przydomowej   

oczyszczalni ścieków.  

 

……………………………………… 

                                                                                                                                             podpis 

 

 

 

 

Pouczenie:  Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej. 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu określającego  

zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy 

Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Lipie 

 

 

                                                                                                      Lipie, dn. …………………………… 

 

………………………………………………………………. 

 Właściciel/współwłaściciel/* 

………………………………………………………………. 

Miejscowość, ulica , nr domu 

……………………………………………………………… 

 Poczta 

……………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 

Jako współwłaściciel działki ewidencyjnej o numerze …………………………………… położonej  

w miejscowości ………………………………………… wyrażam zgodę Panu/Pani
*
 

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

Na budowę i eksploatację na przedmiotowej działce przydomowej oczyszczalni  ścieków. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni  

ścieków Panu/Pani*  …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

     ……………………………………… 

Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu określającego  

zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy 

Lipie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Lipie 

 

 

Lipie, dn. ……………………………………… 

………………………………………………… 

 Imię i nazwisko/nazwa firmy/ 

 

…………………………………………………………………….. 

Miejscowość, ulica, nr domu 

 

……………………………………………………………………. 

 Nr kodu, Poczta 

 

 

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 

 budżetu gminy Lipie 

 

 

 

Umowa Nr  ………………………………………….    z dnia ………………………… 

Kwotę z umowy dotacji w wysokości   …………………………………………. zł  wydatkowano na: 

……………………………………………  faktura nr…………………… z dnia … …………… 

……………………………………………  faktura nr…………………… z dnia … …………… 

……………………………………………  faktura nr…………………… z dnia … …………… 

 

Odbiór przydomowej oczyszczalni ścieków nastąpił  w dniu ………………………….  przez  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 
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