
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/225/2021 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802) Rada Gminy 

Żelazków uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się „Regulamin dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz uchwała Nr XXIII/217/2017 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r., oraz uchwała Nr XXXV/331/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 

7 czerwca 2018 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Józef Leśny 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5190



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/225/2021 

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

 

REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW BUDOWY 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                                                                               

 

Rozdział 1 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

 

§ 1. Regulamin ustala zasady udzielania dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych pochodzących z terenu nieruchomości 

zabudowanych, położonych na terenie Gminy Żelazków i obejmuje częściowy zwrot wydatków 

poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. O korzystanie z dofinansowania mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i 

przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi 

osobami prawnymi realizujące budowę na terenie gminy Żelazków, będące właścicielami, 

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Żelazków. 

§ 3.  Kryterium uzyskania dofinansowania 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, projektowanej lub planowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej,  

c) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

§ 4.  Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja zbiornika na nieczystości 

płynne znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości.  

§ 5.  Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce 

oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

§ 6.  W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 

o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, które udokumentuje poniesione koszty. 

§ 7.  Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą spełniać 

wymagania obowiązujących norm, określone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 

do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019. poz. 1311). 

§ 8.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające 

ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. 

§ 9.  W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty 

prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa, a budowa 

oczyszczalni będzie bezpośrednio związana z prowadzeniem tej działalności, dotacja stanowić będzie 

odpowiednio: 

a) 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 (Dz.Urz.UE.L.2013.352.1, z 24.12.2013 r. wraz ze zmianą Rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r. (Dz. Urz. UE L 215, 7.7.2020, str. 3), 

b) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 5190



Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 

9 z późn. zm.,), 

c) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 

27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 

28.06.2014 r., str. 45). 

§ 10. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który chce skorzystać z pomocy de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o 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 o pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymała w 

tym okresie albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 

2010r., Nr 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. z 2010r., Nr 121, poz.810). 

§ 11. Udzielanie pomocy de minimis na podstawie programów pomocy zgodnych z przepisami 

Rozporządzenia 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 (Dz.Urz.UE.L.2013.352.1, 

Dz. Urz. UE L 215, 7.7.2020, str. 3) możliwe jest maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

Rozdział 2 

Zasady dofinansowania 

 

§ 12. Dopłata przyznawana będzie jednorazowo.  

§ 13. Uprawniony może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

budowy oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). 

§ 14.  Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty zakupu: całego kompletu urządzeń 

oczyszczalni, montaż urządzeń, materiału biologicznego (w ilości niezbędnej do uruchomienia 

oczyszczalni). 

§ 15. Dofinansowaniu, nie podlegają: 

a) koszty przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia, uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń 

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,  

b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,  

c) koszty transportu, 

d) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,  

e) rozbiórka i utylizacja wyłączonych z eksploatacji zbiorników bezodpływowych. 

§ 16.  Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Żelazków przeznaczoną na dofinansowanie do 

przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. 

 

Rozdział 3 

Tryb postepowania w sprawie udzielania dofinansowania 

 

§ 17.  Postępowanie o przyznanie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni  ścieków inicjowane 

jest poprzez złożenie do Wójta Gminy Żelazków pisemnego wniosku. Wzór wniosku określa 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 18. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać: 

 1) dane Uprawnionego, w tym: w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów - nazwę, NIP, REGON i adres siedziby,  

 2)  oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie 

przydomowej oczyszczalni ścieków,  

 3)  informację o tytule prawnym do dysponowania nieruchomością, 
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 4)  informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków,  

 5) informację o sposobie likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 6)  szacunkowy koszt przedsięwzięcia,  

 7)  planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,  

 8)  numer rachunku bankowego. 

§ 19. Do wniosku należy dołączyć: 

 1)  zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie oraz 

użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 2)  mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,  

 3) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d kopię 

pozwolenia na budowę lub w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/d kopię zgłoszenia 

potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu o zamiarze przystąpienia do wykonania 

robót budowlanych,  

 4) kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę,  

 5)  tytuł prawny do nieruchomości, 

§ 20.  W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Wójt Gminy 

Żelazków wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie 

usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 21. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu i 

realizowane do wysokości środków, o których mowa w § 16. 

§ 22. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni, Wnioskodawca zgłasza jej zakończenie pisemnie 

do Urzędu Gminy Żelazków wraz z oryginałem faktur lub rachunków z dowodem zapłaty 

potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane na zakup lub zakup z montażem przydomowej 

oczyszczalni ścieków oraz kopią dokumentów potwierdzających zgodność przedsięwzięcia z 

wymogami technicznymi przewidzianymi w przepisach prawa, tj certyfikat lub aprobatę techniczną 

wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, bezpieczeństwo konstrukcji, 

odpowiednie warunki techniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu 

oczyszczalni) oraz oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

§ 23. Po zgłoszeniu, o którym mowa w § 22 w ciągu 14 dni, dokonuje się protokolarnego odbioru 

przydomowej oczyszczalni ścieków przez pracowników Urzędu Gminy Żelazków. W tym celu 

przeprowadza się wizję lokalną nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, celem 

sprawdzenia czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wzór 

protokołu określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 24. Dofinansowanie wypłacane będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez pracowników Urzędu Gminy Żelazków 

pozytywnej wizji w terenie, w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.  

§ 25. Kwotę dofinansowania, o której mowa w § 13 wylicza się przyjmując wartość brutto 

udokumentowanych poniesionych kosztów. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe  

 

§ 26.  W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw, w 

szczególności: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, 

Kodeks postępowania administracyjnego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/225/2021 

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

 

Żelazków, dnia ………………. 

 

 

Wójt Gminy Żelazków 

Żelazków 138,  

62-817 Żelazków 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

 

1. Informacja o wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/nazwa* ……………………………………………….................…………….………….. 

Adres zamieszkania/siedziby* ……………………………………………………….................…………. 

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………….................….….. 

wydany przez …………………………………………………………………………….................…....... 

PESEL …………………………………………………………………………………................................ 

NIP ……………………………………………………………………………………..................…...…… 

REGON ………………………………………………………………………………..................………… 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość ………………………………….................……………………………………….……........ 

Nr ewidencyjny działki ……….................…………………………………………………….…………... 

Obręb …………………………....…………… Nr księgi wieczystej ....................................................... 

 

3. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć X) 

□ własność 

□ współwłasność (w tym małżeńska) 

□ użytkowanie wieczyste 

□ inne (podać jakie) ………………………………………….................……………………………......... 

 

4. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni: 

Typ oczyszczalni: …………………………………………………………………..................................... 

Przepustowość oczyszczalni: ………………m3/d 

Rodzaj zastosowanej technologii (właściwe zaznaczyć X) 

□ drenaż rozsączający 

□ filtr piaskowy 

□ gruntowo roślinna 

□ złoże biologiczne 

□ osad czynny 

□ hybrydowa 

Liczba mieszkańców korzystających z przydomowej oczyszczalni …………………………… 

5. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 
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………………………………………………………………………………………………..................…... 

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

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

 

6. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: …………………………………….................………….……… 

 

7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: 

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

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

 

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

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

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

 

Oświadczam, że: 

– zapoznałem/am się z Uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr ……………………………  z dnia 

……………………..w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

– jestem właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym (właściwe podkreślić) 

nieruchomości; 

– nie korzystam i zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł dofinansowania przedsięwzięcia, którego 

wniosek dotyczy, 

– wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin przez przedstawicieli gminy w celu stwierdzenia 

zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

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

złożonego wniosku                                       

 

                                                           

........................................................... 
                                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy 
................................................................................ 
     czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości 

 

 

Załączniki: 

1. Tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do 

nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy 

nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich 

współwłaścicieli 

2. mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,  

3. w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3/d kopię pozwolenia na 

budowę lub w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/d kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Kaliszu o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych,  

4. kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę,  

5. Klauzula RODO 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/225/2021 

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

 

  Żelazków, dnia ................................ 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

na nieruchomości ................................................................................................................................... 

gm. Żelazków, nr ewidencyjny działki ................................................................................................... 

będącej własnością Pana/Pani ................................................................................................................   

 

Pan/Pani ................................................................................................................................................. 

zgłosił/a w dniu ...................................................................................................................................... 

w Urzędzie Gminy Żelazków zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

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

1.  Zgłoszenie do Urzędu Gminy w Żelazkowie wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2.  Imienny dowód zakupu wraz z montażem urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków  (faktur / 

rachunków* potwierdzająca poniesione nakłady), 

3.  Kserokopia certyfikatu /aprobaty technicznej*, potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z  

obowiązującymi normami, 

4.  Oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, 

 

potwierdza się / nie potwierdza się * wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi 

przedstawionymi we wniosku 

 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

 

Podpis Komisji      Podpis/y/ Dotowanego/ych/   

1. ....................................………….  1………………...................................   

2. ...................................……….…   2………...............................................   

3. ................................………....…   3………...............................................  

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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