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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396), po zaopiniowaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Rada Gminy Siedlce uchwala co następuje: 

§ 1.  
Określa się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Siedlce, 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 Mazowieckiego. 
  
  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Andrzej Rymuza 
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Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Siedlce 
z dnia....................2020 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siedlce 

§ 1.  
1. Regulamin określa kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 

w sprawie udzielania i sposób rozliczenia dotacji celowej w formie dofinansowania 
ze środków budżetu Gminy Siedlce na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  wraz z kosztami robót 
budowlanych zwanych dalej „inwestycją”. 

2. Dotację na realizację inwestycji, mogą uzyskać: 
1) osoby fizyczne; 

2) wspólnoty mieszkaniowe; 
3) osoby prawne; 
4) przedsiębiorcy; 
5) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

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

1)  Pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub 

2)  Pomoc de mninimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 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 str. 9 z poźn. zm.). 

§ 2.  
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zlokalizowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 

na nieruchomości położnej na terenie gminy Siedlce, gdzie  nie przewiduje się budowy sieci wodno-
kanalizacyjnej w roku budżetowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie dotacji oraz oraz w okresie 
najbliższych 3 lat, bądź w przypadkach, w których podłączenie do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej jest 
niemożliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

2. Warunkiem udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest zapewnienie zmiany 
sposobu odprowadzenia ścieków poprzez likwidację zbiornika na nieczystości płynne (szamba) i budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Dotacja może zostać udzielona również na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
w ramach budowy nowego budynku. 

4. Dotacją może być objęta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych 
w osadnik gnilny, złoże biologiczne i układ rozsączający. 

5. Dotacja może zostać udzielona jeden raz dla inwestycji na danej nieruchomości. 
6. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do inwestycji o dotację może się ubiegać tylko jeden 

podmiot. 

§ 3.  
Wysokość dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 5.000 zł. 

§ 4.  
Wysokość  środków  przeznaczonych  na  dotacje dla inwestycji będzie określona w uchwale budżetowej. 
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§ 5.  
W ramach inwestycji dotacji nie podlegają: 

1) koszty sporządzenia dokumentacji projektowej inwestycji, 
2) koszty eksploatacji i konserwacji inwestycji. 

§ 6.  
1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji na inwestycję składa wniosek o udzielenie dotacji do Wójta 

Gminy Siedlce, zawierający wskazanie lokalizacji inwestycji, opis inwestycji,  opis sposobu zapewnienia 
zmiany odprowadzenia ścieków, planowany okres rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, wstępny koszt 
inwestycji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, składa się do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 
3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do wyczerpania środków 

zarezerwowanych w danym roku kalendarzowym w budżecie Gminy Siedlce. 
4. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów formalnych, podmiot ubiegający się o udzielenie 

dotacji 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 udzielenie dotacji należy dołączyć: 
1) dokumentację projektową inwestycji, 
2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

dotyczących inwestycji wraz z zawiadomieniem właściwego organu do rozpatrzenia zgłoszenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu. 

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

1)  Pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 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 (UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub 

2)  Pomoc de mninimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013  z dnia 
18 grudnia 2013 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 str. 9 z poźn. zm.). 

7. Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat 
poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200 000 euro 
zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013, natomiast w ramach rozporządzenia nr 1408/2013 – 20 000 euro na 
beneficjenta a dodatkowo przedsiębiorca   spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego 
niniejszą uchwałą. 

8. Podmiot,  który  chce  skorzystać  z pomocy  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  wraz z wnioskiem: 
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. N 53, poz. 311 ze 
zm.) albo 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. poz. 810). 

§ 7.  
1. Wójt Gminy Siedlce  pisemnie powiadamia o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji. 
2. Dotacja na realizacje inwestycji zostanie udzielona po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą 

Siedlce. 
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3. Dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy wnioskodawcy po podpisaniu umowy. 
4. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji uzależnione jest od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie 

Gminy Siedlce. 
5. W przypadku wyczerpania środków w roku kalendarzowym dotacja będzie udzielona w kolejnym roku, 

zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. 

§ 8.  
Podstawą do rozliczenia dotacji będzie przedłożona przez wnioskodawcę kserokopia faktury lub rachunku oraz 
dowód zapłaty za fakturę lub rachunek, dokumentujące poniesione koszty na realizacje inwestycji oraz protokół 
odbioru inwestycji sporządzony i podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę inwestycji.
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