
UCHWAŁA Nr XV/113/2020 
RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa.  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 
1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. po 
oraz z 2020 r. poz.284 z. 1649 oraz z 2020 r. poz.284 i poz.374) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 
ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 
1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166, M.P. z 2019 r. poz. 866 i 
poz. 938.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§  1.  Przyjmuje się "Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu 

Gminy Widuchowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków", stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XV/113/2020  
       Rady Gminy Widuchowa         

                                           z dnia 01 kwietnia 2020 r.  
 
 

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy Widuchowa  
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

  
§  1.  1.  Dotację celową na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowej 

oczyszczalni ścieków mogą otrzymać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami 
lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Widuchowa, 
na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne 
potrzeby mieszkaniowe lub budowany jest nowy budynek mieszkalny jednorodzinny i będzie 
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe (socjalno-bytowe). 

2.  Beneficjentami dotacji celowej nie mogą być przedsiębiorcy. 
3.  Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest niezaleganie z opłatami i podatkami 

na rzecz Gminy Widuchowa. 
 
 
§  2.  1.  Nieruchomość, której dotyczy dotacja celowa musi być położona na terenie Gminy 

Widuchowa i posiadać uregulowany stan prawny. 
2.  Na jednej nieruchomości może zostać wsparta dotacją budowa tylko jednej oczyszczalni 

ścieków. 
 
 
§  3.  Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy 

nieruchomości: 
1) na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego; 
2) na których przewiduje się budowę przyłącza zbiorczej kanalizacji sanitarnej, umożliwiającą 
przyłączenie nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej; 
3) wykorzystywanych tylko sezonowo np.: domów letniskowych. 
 
 

§  4.  W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości 
ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację bezodpływowego zbiornika 
na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej 
nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce. 

 
 

Przedmiot dotacji 
 

§  5.  1.  Dotacji celowej udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej 
na budowie i uruchomieniu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta dotacją celową musi spełniać wymogi zawarte 
w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in.: określających warunki, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. 



3.  Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe 
oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. 

4.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi zostać wybudowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; 
zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 
2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz. 148), m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń 
na wykonanie prac budowlanych od organu nadzoru architektoniczno-budowlanego. 

 
 

Wysokość dotacji 
 

§  6.  1.  Dotacja celowa z budżetu Gminy Widuchowa na dofinansowanie budowy jednej 
przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 6000,00  zł (słownie: sześć tysięcy zł), lecz nie więcej niż 
50% udokumentowanych kosztów budowy i uruchomienia oczyszczalni. 

2.  Pozostałe koszty budowy i uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków finansuje 
wnioskodawca (dotacjobiorca). 

3.  Dofinansowaniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane 
i uruchomione po dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy dotacjobiorcą a Gminą 
Widuchowa. 

4.  Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania 
dofinansowania dokonuje dotacjobiorca. 

 
 
§  7.  Nie podlega dofinansowaniu koszt: 

a) wykonania prac projektowych; 
b) odbioru inwestycji; 
c) zakupu dodatkowego wyposażenia; 
d) zakupu i montażu instalacji wewnętrznych. 
 
 

§  8.  Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł publicznych. 

 
 
§  9.  Gmina Widuchowa  nie odpowiada za wszelkie szkody ani naruszenie praw osób 

trzecich powstałe w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego dotacją celową. 
 
 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
 

§  10.  1.  Dotacja udzielana będzie na wniosek uprawnionego podmiotu, o którym mowa 
w § 1 ust. 1. 

2.  Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do przeprowadzenia naboru wniosków 
o udzielenie dotacji i wyboru dotacjobiorców na podstawie kryteriów wyboru zapewniających równe 
traktowanie wnioskodawców. 

3.  Ogłoszenie o naborze wniosków powinno zostać upublicznione co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem naboru. 

4.  1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać co najmniej: 
1) dane wnioskodawcy; 
2) informacje o lokalizacji przedsięwzięcia; 
3) informacje o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł 
(jeśli dotyczy); 



4) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji; 
5) oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli 
dotyczy). 

5. Stosowny wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz innych dokumentów związanych 
z udzieleniem dotacji opracuje Wójt Gminy Widuchowa. 

 
 
§  11.  1.  Weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji dokonują pracownicy Urzędu Gminy 

Widuchowa wskazani przez Wójta Gminy. 
2.  W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza 

się możliwość jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku przez Wnioskodawcę. 
3.  Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli: 

1) wnioskodawca nie spełnia kryteriów wyboru; 
2) wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, wymaganych 
dokumentów; 
3) wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające; 
4) wnioskodawca wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach. 

4.  Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu. 
 
 
§  12.  1.  Do otrzymania dotacji celowej zakwalifikowani zostaną wnioskodawcy, których 

wnioski spełniają kryteria wyboru, jednak w liczbie nie większej, niż pozwala na to kwota środków 
zabezpieczona na udzielenie dotacji celowych w budżecie Gminy Widuchowa, przy czym do obliczeń 
przyjmuje się kwotę 6000,00 zł  na jedną dotację. 

2.  W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria wyboru będzie wyższa niż 
kwota środków zabezpieczona na udzielenie dotacji celowych w budżecie Gminy Widuchowa, 
o zakwalifikowaniu do dofinansowania zdecyduje kolejność wpływu wniosków o dofinansowanie 
do Urzędu Gminy Widuchowa. 

3.  Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, zostaną 
wpisani na listę podstawową wnioskodawców. Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały pozytywną 
ocenę, lecz z uwagi na przekroczenie kwoty środków zabezpieczonych na udzielenie dotacji celowych 
w budżecie Gminy Widuchowa nie zostaną zakwalifikowani do dofinansowania, zostaną wpisani 
na listę rezerwowa wnioskodawców. 

4.  Listę podstawową wnioskodawców oraz listę rezerwową wnioskodawców zatwierdza Wójt 
Gminy Widuchowa. 

5.  Z Wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania 
podpisywana jest umowa o udzielenie dotacji. 

6.  W przypadku rezygnacji z dotacji celowej wnioskodawcy, którego wniosek został 
umieszczony na liście podstawowej lub powstania oszczędności w zadaniu lub zwiększenia kwoty 
środków zabezpieczonych w budżecie na wypłatę dotacji celowych, do podpisania umowy 
o udzielenie dotacji zostaną zaproszeni wnioskodawcy, których wnioski zostały umieszczone na liście 
rezerwowej, zaczynając od wniosku zamieszczonego na najwyższej pozycji na tej liście. 

 
Sposób rozliczania dotacji 

 
§  13.  1.  Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy 

o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie. 
2.  Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia 

realizacji zadania określonego w umowie. 
3.  W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa 

na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa: 
1) wniosek o wypłatę dotacji; 



2) fakturę VAT (lub inne równoważne dokumenty księgowe) za budowę i uruchomienie przydomowej 
oczyszczalni ścieków, wystawione na wnioskodawcę; 
3) potwierdzenie zapłaty całości faktury VAT, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i ust. 3; 
4) zgłoszenie prac budowlanych do organu nadzoru architektoniczno-budowlanego wraz 
z oświadczeniem dotacjobiorcy, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie; 
5) oświadczenie, że przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie użytkowana wyłącznie do celów 
socjalnobytowych oraz że zachowany będzie okres trwałości zadania przez co najmniej 5 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o udzielenie dotacji; 
6) oświadczenie potwierdzające likwidację zbiornika bezodpływowego (jeśli dotyczy). 

4.  Brak złożenia formularza rozliczeniowego dotacji wraz z wymaganymi załącznikami 
w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji. 

 
 
§  14.  1.  Dotacja może zostać wypłacona dotacjobiorcy jako refundacja części poniesionych 

kosztów inwestycji lub zaliczka. 
2.  W przypadku dotacji w formie zaliczkowej dotacjobiorca przedstawia wraz z wnioskiem 

o wypłatę dotacji nieopłaconą fakturę VAT, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, z terminem płatności 
określonym na co najmniej 21 dni liczonych od dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji w Urzędzie 
Gminy Widuchowa. 

3.  W przypadku dotacji w formie zaliczkowej dotacjobiorca przedkłada w Urzędzie Gminy 
Widuchowa potwierdzenie zapłaty całości faktury VAT, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, w ciągu 
21 dni od przelewu kwoty dotacji na konto dotacjobiorcy. 

 
 
§  15.  1.  Dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami według stawki jak 

dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego 
zwrotu, w przypadku naruszenia postanowień umowy o udzielenie dotacji w zakresie obowiązku 
poszanowania niniejszych Zasad. 

2.  Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy Gminy Widuchowa wskazany w umowie 
o udzielenie dotacji. 

 
 

Zobowiązania Dotacjobiorcy 
 

§  16.  Wnioskodawca jest zobowiązany do: 
1) utrzymywania przydomowej oczyszczalni ścieków w należytym stanie technicznym przez okres 
co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarł umowę o udzielenie dotacji, 
w szczególności dokonywania na własny koszt napraw, konserwacji, przeglądów itp.; 
2) umożliwienia kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Widuchowa lub pracownikom 
innych instytucji uprawnionych do kontroli wydatkowania środków publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/113/2020  
               Rady Gminy Widuchowa         

                                      z dnia 01 kwietnia 2020 r.  
 
 

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1396 z późn. zm.), stwarzają możliwość udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy, 
na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

Rady Gmin samodzielnie definiują we własnych uchwałach zasady udzielania dotacji, 
ponieważ ustawa nie określa trybu postępowania przy udzieleniu dotacji ani sposobu jej rozliczania. 

 W związku z powyższym uchwala się zasady  udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa. 

Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu 
naturalnego środowiska i zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym 
odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
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. poz. 1311). 

Wprowadzenie Zasad ma również na celu stworzenie alternatywy dla zagospodarowania 
ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa 
lub ekonomicznie nieuzasadniona. 
 


