
UCHWAŁA NR XXV/311/22 
RADY GMINY BOBROWICE 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice 

Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 42, w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na zwrot części kosztów budowy indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych pochodzących z terenu 
nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Bobrowice, w stopniu umożliwiającym 
odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. 1. Dotacja celowa udzielana jest na wniosek: 

1) osób fizycznych, 

2) wspólnot mieszkaniowych, 

3) osób prawnych, 

4) przedsiębiorców, 

5) jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, 
zwanych dalej „Wnioskodawcą”. 

2. Jeżeli o dofinansowanie ubiegania się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 
unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do 
prowadzenia tej działalności -  stanowi pomoc de minimis w rozumieniu 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 nr 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1 z późn. zm.). 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu gminy 
będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 4. Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

§ 5. 1. O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, który posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

2. Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Dotacją nie mogą zostać objęte koszty: 

1) robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę; 

2) zakupu gruntów; 

3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni; 

4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni; 

5) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4. Dotacja nie obejmuje przedsięwzięć planowanych do realizacji na wszystkich posesjach położonych 
w obrębie miejscowości Wełmice, Kołatka, Bronków z wyjątkiem posesji nr 49 i 50 oraz w miejscowości 
Dychów z wyjątkiem posesji nr 1, 1A, 1C, 68E, 68F, 69, 69B, 70. 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Bobrowice w terminie do 31 marca każdego roku budżetowego, za wyjątkiem roku 
2022 w którym wnioski przyjmowane będą do 31 lipca. 
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2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane - załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca 
zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem 
dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj: 

1) wszystkie zaświadczenia 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 dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona pomoc de minimis - zgodnie ze wzorem określonym 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 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

2. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. 

§ 8. Dotacja będzie przyznawana według kolejności złożenia wniosków i wypłacana na zasadach 
określonych w umowie o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków zawartej pomiędzy Wójtem a Wnioskodawcą. 

§ 9. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko 
raz. 

§ 10. 1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca zgłasza jej 
zakończenie wraz z wnioskiem o płatność. 

2. Do wniosku o płatność należy dołączyć: 

1) kopię faktur lub rachunków wraz z dowodami zapłaty, potwierdzających poniesione wydatki; 

2) kopię atestów na zakupione urządzenia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie gwarancji na 
zakupione urządzenia (karta gwarancyjna, zapis w umowie, oświadczenie sprzedawcy, itp.), oraz instrukcję 
użytkowania (oryginały do wglądu); 

3) oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych oraz o braku sprzeciwu wobec 
złożonego zgłoszenia; 

4) zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie – w przypadku budowy 
oczyszczalni o przepustowości pow. 7,5m3/dobę; 

5) kopię pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli urządzenie przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych. 

3. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku 
budżetowego, za wyjątkiem roku 2022 w którym zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 listopada. 

§ 11. 1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 10 komisja przeprowadza wizję lokalną 
nieruchomości, na której przeprowadzona została inwestycja, celem sprawdzenia zgodności jej wykonania 
z niniejszym Regulaminem i umową. 

2. Z czynności określonej w ust. 1 sporządza się protokół. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

§ 12. Wójt Gminy Bobrowice powołuje zarządzeniem komisję do oceny formalnej złożonych wniosków. 
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§ 13. Wypłata dotacji następuje po sprawdzeniu zgodności wykonania inwestycji w trybie określonym w § 
11 z uwzględnieniem przedłożonych przez Wnioskodawcę faktur i rachunków potwierdzających poniesienie 
wydatki najpóźniej do dnia 31 października każdego roku budżetowego, za wyjątkiem roku 2022 w którym 
wypłata nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada. 

§ 14. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na zasadach określonych 
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.). 

§ 15. Wójt prowadzi rejestr składanych wniosków i zawartych umów. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Łukasz Kamerduła 
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WNIOSEK 
o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
 

         Pola jasne wypełnia wnioskodawca komputerowo lub ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 
 

1. Dane wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko/ 

nazwa: Adres: Nr telefonu: Nr PESEL: 
    

Seria i nr dowodu osobistego/nr NIP i nr REGON: 
 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Nr ewid. działki: Obręb: Nr ewid. działek podłączonych do 
wspólnej oczyszczalni: 

Tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (np. 

właściciel, współwłaściciel, 
dzierżawca, itp.): 

    

3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 
Data rozpoczęcia: Data zakończenia: 

  

4. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia: 5. Wysokość wnioskowanej dotacji: 
  

6. Opis przedsięwzięcia: 
Parametry techniczne (typ, nazwa i model 

oczyszczalni oraz jej przepustowość - 
wydajność): 

 

Planowana liczba osób 
 korzystających z oczyszczalni: 

 

Inne uwagi według uznania  
wnioskodawcy: 

 

7. Rachunek bankowy, na który zostanie wypłacona dotacja: 
_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
8. Wymagane oświadczenia: 
Oświadczam, że budowę przydomowej oczyszczalni ścieków objętej niniejszym wnioskiem wykonam 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. 

 
……………………………… 

                                                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy) 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/311/22

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.
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Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice. 

 
……………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego 
wniosku. 

 
 

……………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
9. Do wniosku dołączam dodatkowo: 
1)……………………………………………………………………………………………………………….. 
2)………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………. 
5) ………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ………………………………………………………………………………………………………………. 
7) ………………………………………………………………………………………………………………. 
8) ………………………………………………………………………………………………………………. 
9) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
..…………………………………………….. 

 

 
 
Zatwierdzam wniosek: 
 

Miejsce na adnotacje: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy)
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WNIOSEK 
o płatność dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Pola jasne wypełnia wnioskodawca komputerowo lub ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
1. Dane wnioskodawcy 

Imię i 
nazwisko/nazwa: 

Adres: Nr telefonu: Data i nr zawartej umowy: 

    

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Nr ewidencyjny działki: Obręb: 

  

3. Data zakończenia przedsięwzięcia:  

4. Wartość inwestycji wynikająca z faktur:  

5. Rozliczenie finansowe (zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania): 

Nr faktury: Data 
wystawienia  

faktury: 

Kwota: Nazwa wydatku: 

    

    

    

    

    

6. Ilość faktur 
załączonych do 

wniosku: 

 

Kopia atestów na zakupione urządzenia 
wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją 
obsługi. 

 
□ Tak □ Nie 

Kopie faktur i rachunków wraz z dowodami 
zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki. 

 
□ Tak □ Nie 

Zaświadczenie o zakończeniu budowy lub 
pozwolenie na użytkowanie - w przypadku 
budowy oczyszczalni               o 
przepustowości powyżej 7,5m3/dobę. 
 

 
□ Tak □ Nie 

 
 

 
 
 
7. Załączniki: 

Kopię pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli 
urządzenie przyłączone będzie do urządzeń 
melioracyjnych. 

 
□ Tak □ Nie 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/311/22

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.
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Oświadczam, że dokonałem/am zgłoszenia robót budowlanych związanych z 
budową przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w niniejszym wniosku, 
oraz że do przedmiotowego zgłoszenia nie wniesiono żadnych sprzeciwów. 
 

…………..…………………. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

Inne załączniki (wymienić jakie): 

 
 

…………..………………….. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
Miejsce na adnotacje: 
Przedłożony wniosek spełnia warunki określone w umowie: □ Tak □ Nie 

W dniu …………………………. przeprowadzono wizję lokalną, z której sporządzono protokół nr…………… o 
którym mowa w § 11 ust. 2 uchwały nr XXV/…./22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice. 

Z przedłożonych faktur i rachunków uznano kwotę:  
…………………………………….. 

Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji                 w 
wysokości: 

 
…………………………………….. 

Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

 
 

                                                                                                               Zatwierdzam do wypłaty: 
 

………………………………… 
                                                                                                                                        (data i podpis Wójta Gminy) 
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 
CELE BUDOWLANE (B-3) 

(podstawa prawna art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, 
ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie. 
 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania siedziby): 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:……………………………………………………………………………….. 

kraj:……………………………. województwo:…………....…………….. powiat:………………………...…..… 

gmina:…………………………………………… miejscowość:……………………………………………….….. 

ulica:…………………………………. nr domu:…………………….. nr lokalu:……………………….……….... 

kod pocztowy:………………………….. telefon/e-mail (nieobowiązkowo):………………………….…………... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):…………………………….……… 

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

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna): 

rodzaj dokumentu:...……………………………….. seria i nr dokumentu:.………………………………………... 

organ wydający dokument:………………………………………………………………………………………….. 

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres 
zamieszkania): 

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie składa jej pełnomocnik) 

imię i nazwisko:…………………………………………………… kraj:………….……………………………….. 

województwo:………………..……………………………. powiat:……………………………………………….. 

gmina:………………………………………………. miejscowość:……………………………………………….. 

ulica:………………………………………………….. nr domu:………………………………….....……….……. 

nr lokalu:………………………………………………. kod pocztowy:………………………………………….… 

telefon/e-mail (nieobowiązkowo):…………………………………………………………………………………... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

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

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości: 

rodzaj dokumentu:...……………………………….. seria i nr dokumentu:.………………………………………... 

organ wydający dokument:………………………………………………………………………………………….. 

3. Proszę wpisać dane nieruchomości (w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy 
je podać w formularzu B-4) 
 

województwo:……………………………………………. powiat:………………………………..……………….. 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/311/22

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.
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gmina:…………………………………………. miejscowość:…………………………………………………….. 

ulica:…………………………………. nr domu:…………………….. nr lokalu:……………………….……….... 

kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów 
wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego. 

……………………………………………….. 
data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby 

upoważnionej do działania w jego imieniu 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4424B04F-198C-43C6-A392-2BE9FDE4BD6E. Podpisany Strona 2



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z brzmieniem art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, które m.in. obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną wód oraz inne 
zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 
i polityki ekologicznej państwa. 

Finansowanie, jak w niniejszym przypadku, budowy przydomowych oczyszczalni polega na udzielaniu 
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 
w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców; a także 
jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (katalog 
podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji wynika bezpośrednio z ustawy prawo ochrony 
środowiska). 

Z uwagi na planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowaniem nie objęto posesji 
położonych na terenie miejscowości Wełmice, Kołatka, Bronków (z wyjątkiem posesji nr 49 i 50) oraz 
w miejscowości Dychów (z wyjątkiem posesji nr 1, 1A, 1C, 68E, 68F, 69, 69B, 70), które zostaną objęte 
przez planowaną sieć kanalizacyjną. 

Zasady udzielania dotacji celowej dotyczącej finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, określa rada gminy w drodze uchwały. 
Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z podmiotami określonymi wyżej. 
W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje 
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii 
Europejskiej. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w wysokości 50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 5000 zł. Dofinansowaniem objęte 
zostaną inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Bobrowice, których koszty zostaną poniesione po dniu 
zawarcia umowy o dofinansowanie. Dotacje wypłaca się w kolejności składania wniosków do wysokości 
kwoty określonej w budżecie gminy na ten cel. Niniejszy projekt został poddany konsultacjom z Prezesem 
UOKiK na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

Z uwagi na powyższe przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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