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UCHWAŁA Nr X/91/19
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
Lidzbark na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

(Warmi. z 2019 r. poz. 3756.)

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Lidzbarku
uchwala:

§ 1. Zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposób jej
rozliczania ze środków budżetu Gminy Lidzbark na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, zawarte w regulaminie stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK
Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, przy budynkach
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lidzbark.



2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych
ścieków socjalnobytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu
ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla
których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie
nieuzasadniona, w szczególności na obszarach zabudowy rozproszonej.
§ 2.
1. Dotacja może zostać udzielona:

1) Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom.

2) Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.

2. Dotację mogą uzyskać podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli
nieruchomość jest przedmiotem współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na
określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego.
§ 3. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach gminy, na których akty prawa miejscowego dopuszczają
lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na terenach, na których nie ma
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz na terenach, na których zgodnie z aktualnym
Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na terenie Gminy Lidzbark nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub na
terenach, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do
istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 4.
1. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna spełniać wymagania
określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna posiadać stosowne atesty lub certyfikaty
potwierdzające jej zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa, w
szczególności certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Rozdział 2
Wysokość dotacji

§ 5.
1. Wysokość dotacji celowej wynosi 50% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 5 000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą



Lidzbark umowy i jej realizacja na zasadach określonych w umowie.
3. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo, przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę
rachunek bankowy.
4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie.

Rozdział 3
Zasady otrzymania dotacji

§ 6.
1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca określony § 2, który spełnia łącznie
następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zamierza zrealizować
zadanie, na które udzielana jest dotacja,
2) zrealizuje przedsięwzięcie polegające budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
spełniającej wymogi obowiązujących przepisów prawa.

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek.
3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonowała wyłącznie
przydomowa oczyszczalnia ścieków, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący
zbiornik bezodpływowy zostanie fizycznie zlikwidowany, w ciągu 2 miesięcy od
przyłączenia budynku do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 4
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 7. Dotacje udzielane będą do wysokości kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy
Lidzbark w danym roku, przyjętym uchwałą budżetową.

§ 8.
1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia wniosku o dotację
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny władania nieruchomością, na której
ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie (własność lub współwłasność, inny tytuł). W
przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę
wszystkich współwłaścicieli, na wybudowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego.
2) mapę sytuacyjną z wrysowaną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
3) dokument wydany przez Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, bądź też Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Lidzbarku, stwierdzający, że nieruchomości, na której ma być budowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków położona jest na terenie, gdzie nie ma sieci
kanalizacji sanitarnej i zgodnie z aktualnym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark nie planuje się
budowy takiej sieci kanalizacji sanitarnej,
4) oświadczenia wnioskodawcy o zobowiązaniu się do likwidacji w ciągu 2 miesięcy od
dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącego bezodpływowego



zbiornika na nieczystości płynne,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu/nie
prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodne z załącznikiem nr 2 niniejszego
regulaminu.
7) pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej, zawarcia z
Gminą Lidzbark umowy o udzielenie dotacji oraz pobrania dotacji - w przypadku
nieruchomości będących przedmiotem współwłasności.

§ 9. W przypadkach udzielenia dofinansowania podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą/ działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami
rolnymi/działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami
rybołówstwa przyznana pomoc jest pomocą de minimis/ de minimis w rolnictwie/ de minimis
w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.), jej
udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), Rozporządzeniem
Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.
U. L 352, z 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.) lub Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
717/2014 z 27 czerwca 2014 r. (Dz. U. L 190, z 28.06. 2014 r., str. 45) w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i
akwakultury.

§ 10.
1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z
wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 późn.zm.)

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest
zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz
pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) informacji określonych w 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 2010 r. Nr 121, poz. 810)

§ 11. Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lidzbark można
składać po wejściu w życie niniejszego regulaminu - do 31 sierpnia 2019 r., a w latach
następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

§ 12. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w
Lidzbarku.

§ 13. Jeżeli przedłożony wniosek nie spełnia warunków koniecznych do udzielenia dotacji,
określonych w regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub
przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§ 14. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia zostaną
odrzucone.

§ 15. Rozpatrzenie wniosku nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r. w pierwszym roku
obowiązywania regulaminu i do 31 maja każdego roku w latach następnych. Po rozpatrzeniu
wniosków Burmistrz Lidzbarka poinformuje pisemnie Wnioskodawców o pozytywnym lub
negatywnym rozpatrzeniu wniosku, podając powody rozstrzygnięcia. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy zostaną poinformowani o przyznaniu
dotacji i terminie podpisania umowy. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane
będzie za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. Przed udzieleniem dotacji Burmistrz
Lidzbarka zawrze z Wnioskodawcą umowę określającą w szczególności termin i sposób
wypłacenia udzielonej dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji.

§ 16. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków
spełniających kryteria do przyznania dotacji.

§ 17. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzenia dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej
oczyszczalni,
6) rozbiórka i utylizacja wyłączonych z eksploatacji zbiorników bezodpływowych
(szamb).

§ 18.
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie
z dwóch lub więcej źródeł.
2. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej
przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko jeden z



Wnioskodawców, który udokumentuje koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków.

Rozdział 5
Sposób rozliczenia dotacji

§ 19.
1. Podstawą rozliczenia dotacji będą dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę, po
zawarciu umowy z Gminą Lidzbark oraz po zakończeniu prac związanych z budową
przydomowej oczyszczalni ścieków, tj.

1) oryginały (do wglądu) opłaconych faktur, rachunków, dowodów zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków, wystawione na Wnioskodawcę, po zawarciu
umowy,
2) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych, z potwierdzeniem braku sprzeciwu,
3) pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę,
4) stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające zgodność przydomowej oczyszczalni
ścieków z normami obowiązującymi w przepisach prawa, w szczególności certyfikat
zgodności wystawiony zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155),
5) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - w przypadku,
gdy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia,
6) zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków organowi ochrony środowiska, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
7) mapa inwentaryzacji powykonawczej/rysunek lub mapa określające usytuowanie
przedsięwzięcia,
8) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że oczyszczalnia została
wykonana zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki
budowlanej.

2. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 5 ust. 1 Wnioskodawca zobowiązany
jest wykorzystać nie później niż do 31 grudnia danego roku. Rozliczenie i zwrot kwoty
dotacji niewykorzystanej w wyżej wymienionym terminie nastąpi w terminie do końca
stycznia następnego roku, zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
3. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wyżej
wskazanych okoliczności, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 20. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw,
w szczególności: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks
cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.
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