
 
UCHWAŁA Nr XVI/126/2020 

RADY GMINY  WIDUCHOWA 
 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa. 

 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami), 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, ze zmianami) 
oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869, ze zmianami3) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1.Uchwala się Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej  
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 2. Traci moc 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.  
 
 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
  
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do Uchwały Nr XVI/126/2020 
 Rady Gminy  Widuchowa               
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

REGULAMIN 

 określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Widuchowa 

 

 Rozdział I 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

 

§ 1.Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy 
Widuchowa, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
§ 2. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Widuchowa na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, w których procesy 
oczyszczania ścieków zachodzą: 
 a) w drenażu rozsączającym, 
 b) na złożu biologicznym, 
 c) przy udziale osadu czynnego. 
 

§ 3. W celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodno - ściekowej, udziela się dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na  obszarze Gminy Widuchowa, przy spełnieniu kryteriów 
określonych w § 6. 

 
§ 4.Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez 

stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których 
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 

 
§ 5.Dotacja udzielana jest inwestycjom realizowanym przez podmioty określone w art. 

403 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

 
§ 6.Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków jest spełnienie poniższych warunków: 

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków; 

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 



4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest 
w złym stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków; 

5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie. 

§ 7. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać 
wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych 
oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających 
warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

 
§ 8. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty 

lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. 
 
§ 9.Dofinansowaniem objęte będą tylko instalacje, których budowę rozpoczęto 

po ogłoszeniu naboru, w przypadku, gdy zostaną rozliczone do 30 października danego roku. 
 
§ 10.Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Widuchowa  

na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała Rady 
Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa. 

 
§ 11.Wysokość dotacji wynosi: 

1) dla przydomowej oczyszczalni ścieków – 50 % udokumentowanych kosztów, jednak 
w wysokości nie większej niż 6 000,00 zł; 
2) nie podlega dofinansowaniu koszt: wykonania prac projektowych, odbioru inwestycji, 
zakupu dodatkowego wyposażenia, zakupu i montażu instalacji zewnętrznych. 
 

     ROZDZIAŁ II 

                                    Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 12. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  
przyznawana jest na wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 13.Do wniosku, o którym mowa w § 12 należy dołączyć: 

1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej 
oczyszczalni ścieków; 
2) dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Prawo 
budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne (prawomocna 
decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie o przystąpieniu do budowy z potwierdzeniem 
nie wniesienia sprzeciwu); 
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Widuchowa, stanowiące 
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 
4) dokumenty określone w pkt. 2 należy dołączyć w formie oryginałów lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez organ wydający pozwolenia na budowę oraz 
przyjmujący zgłoszenia o przystąpieniu do budowy; 
5) dokument potwierdzający posiadanie 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). 
 

§ 14.Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań 
określonych w niniejszym regulaminie. 

 
§ 15.W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych 

załączników, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia 
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie 
wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku. 
 

§ 16.Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy  
Widuchowa i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 10. 
W przypadku większej liczby wniosków, zostaną one zweryfikowane pod względem 
formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym pod 
warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy Widuchowa. 

 
§ 17.Umowa o udzielenie dotacji zostanie podpisana po zagwarantowaniu 

odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Widuchowa. 
 
§ 18.Informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji Wójt Gminy 

Widuchowa podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa. 
 

 Rozdział III 
 

     Sposób rozliczania dotacji 
 

§ 19.Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, 
zostanie zawarta umowa z wnioskodawcą o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 
do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 
§ 20.Po zakończeniu budowy wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia Wójta Gminy Widuchowa  o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków, nie później niż do 30 października danego roku składając jednocześnie wniosek 
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  
stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 
§ 21.Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć: 

1) kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione przez niego nakłady 
na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dowodami zapłaty  (oryginały 
do wglądu); 
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji - w przypadku, gdy 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  wymagała pozwolenia na budowę; 
3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, gdy 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  wymagała pozwolenia na budowę; 
 4) inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami 
i normami, w tym atesty higieniczne; 
 5) dokumentację fotograficzną z przebiegu prac budowlanych w ilości przynajmniej 3 sztuk. 
 



§ 22. Po powiadomieniu, o którym mowa w § 20 Komisja powołana przez Wójta 
Gminy Widuchowa w terminie do 14 dni ustali termin wizji lokalnej potwierdzającej 
wybudowanie albo niewybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków  na warunkach 
określonych w niniejszym regulaminie. 

 
 
§ 23.W trakcie wizji lokalnej Komisja dokona końcowego odbioru budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków podpisując Końcowy protokół odbioru zadania 
stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, stwierdzając ostatecznie czy zadanie 
kwalifikuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Widuchowa. 
Protokół odbioru sporządzany jest nie później niż 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku 
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
 

§ 24.Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale Komisji, wnioskodawcy 
oraz kierownika budowy, jeśli kierowanie budową wymagały przepisy prawa budowlanego. 
  
 

§ 25.W przypadku braku możliwości realizacji zadania w terminie umownym lub 
rezygnacji z wykonania zadania wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym 
Wójta Gminy Widuchowa. 

 
 

§ 26. Z dofinansowania są wyłączone nieruchomości wyposażone w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, których budowa została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady 
udzielania i rozliczania dotacji celowej  
na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków  w celu uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Widuchowa. 

                                                                               Widuchowa, dnia …………………..2020 r. 

 ...................................................... 

 (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

......................................................... 

 ........................................................ 

......................................................... 

 (adres) 

....................................................... 

 (numer telefonu) 

Wójt Gminy Widuchowa 

 ul. Grunwaldzka 8 

74-120 Widuchowa 

 

 Wniosek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

1. Nazwa inwestycji, na którą ma być udzielona dotacja: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

2.Opis zakresu rzeczowego inwestycji: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3. Wskazanie efektu ekologicznego, który będzie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji:. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  

4. Lokalizacja zadania: 

 a) adres nieruchomości: 
...................................................................................................................................................... 

b) numer działki ewidencyjnej: 
......................................obręb.......................................................................................................



c) tytuł prawny do nieruchomości: 
......................................................................................................................................................
d) współwłaściciel/e (jeżeli istnieje): 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

5. Planowany koszt wykonania  zadania: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Wnioskowana wysokość dotacji celowej :  
..................................................................................................................................................  

7. Planowana data rozpoczęcia zadania: 
....................................................................................................................................................   

8. Planowana data zakończenia zadania: 
.................................................................................................................................................... 

9. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł lub o wystąpieniu 
do innych podmiotów o przyznanie środków publicznych na wnioskowane zadanie : 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz, 
że zapoznałem/am się z Uchwałą Nr …………………… Rady Gminy  Widuchowa  
z dnia……………….. 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady 
udzielania i rozliczania dotacji celowej  na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków  w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Widuchowa. 

 

…………………………………….. 

       (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady 
udzielania i rozliczania dotacji celowej  na 
dofinansowanie   budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków  w celu uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Widuchowa. 

 

 OŚWIADCZENIE 

Ja niżej 
podpisany(a)……………………………………………………………………………………
………………………………… 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imiona, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby realizacji zadania dotyczącego udzielenia dotacji 
celowej  na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  w celu 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na  terenie Gminy Widuchowa. 

 

 ……………………………….. 

       (Czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
PL), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,  
74-120 Widuchowa. 
 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Widuchowa  jest możliwy pod 
numerem telefonu (91) 416 72 55  lub adresem e-mail: iod@widuchowa.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa. 

4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym 
Wykazem Akt.  

5. Ma Pani / Pan prawo do:  dostępu do treści swoich danych;  żądania sprostowania lub 
usunięcia swoich danych;  żądania ograniczenia przetwarzania;  przeniesienia swoich 
danych;  wniesienia sprzeciwu;  cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono 
na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych 
między udzieleniem zgody a jej cofnięciem). 

 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych 



osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia 
w projekcie. 

9. Urząd Gminy Widuchowa  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych 
w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu określającego zasady 
udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków  w celu uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Widuchowa 

                                                                              Widuchowa, dnia ………………….. 2020r. 

 ....................................................... 

 (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 ...................................................... 

. ....................................................... 

 ....................................................... 

 (adres) 

 ....................................................... 

 (numer telefonu) 

Wójt Gminy Widuchowa 

 ul. Grunwaldzka 8 

 74 – 120  Widuchowa 

Wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

 

 Proszę o rozliczenie dotacji na dofinansowanie wybudowanej przydomowej oczyszczalni 
ścieków na mojej działce o numerze ewidencyjnym …………….…….., położonej w obrębie 
……………...…………………... w miejscowości ………………………………… 

 Oświadczam, że: 

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków został/a zakończona/y. 

2. Złożone załączniki oraz dane w nich zawarte są prawdziwe. 

 …..………………………………. 

         (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



Załączniki: 

1) kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione przez niego nakłady 
na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dowodami zapłaty  (oryginały 
do wglądu), 

 2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji - w przypadku, gdy 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia na budowę, 

3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, 
gdy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  wymagała pozwolenia na budowę, 

4) inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami 
i normami, w tym atesty higieniczne, 

5) dokumentację fotograficzną z przebiegu prac budowlanych w ilości przynajmniej 3 sztuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 4 do Regulaminu określającego zasady  
udzielania i rozliczania dotacji celowej  na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków  w celu uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Widuchowa 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu …………………. na nieruchomości położonej 
w miejscowości ………………….…………………. na działce o numerze …………………. 
w obrębie …………………………, stanowiącej własność/współwłasność* Pana/Pani* 
……………………….…………………………………………….. oraz na podstawie 
złożonego wniosku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Potwierdza się/nie potwierdza się* wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie 
z danymi przedstawionymi we wniosku na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków z dnia ………………….………… oraz Uchwały  Nr …….. Rady 
Gminy Widuchowa z dnia…………………………. 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

Protokół spisano w obecności: 

Lp Imię i nazwisko reprezentuje podpis 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



                Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/126/2020 
                Rady Gminy Widuchowa   

           z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
 

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (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 na terenie Gminy Widuchowa. Dotacje 
celowe mogą być udzielane na inwestycje, które maja 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 wprowadzaniu do wód lub do ziemi, ścieków, a także  przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 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. 

 

 


