
Załącznik do Uchwały nr V/36/2019 
Rady Gminy Stare Bogaczowice   

z dnia 01 marca 2019r. 
 

Regulamin  
określający szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych  
na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej  

na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 
 

§ 1 

1. W celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Stare 
Bogaczowice udziela się dotacji celowych właścicielom nieruchomości, położonych na terenie  Gminy 
Stare Bogaczowice, zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym. 

2.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. 

§ 2 

Dotacja celowa z budżetu Gminy Stare Bogaczowice będzie udzielona na dofinansowanie budowy 
następujących instalacji: 

1. Oczyszczalni ścieków spełniającej co najmniej normę PN-EN 12566-3, których przepustowość 
nie przekracza 7,5 m3 na dobę, w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą: 

a) na złożu biologicznym lub 

b) przy udziale osadu czynnego; 

2. Szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe (szambo). 

§ 3 

Dotacja może być udzielona jeżeli: 

1) budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi 
dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Stare Bogaczowice oraz 
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji budowy zbiorczego systemu kanalizacji 
sanitarnej; 

2) podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z przyczyn 
technicznych, bądź jest ekonomicznie nieuzasadnione; 

3) są zapewnione środki  finansowe na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

 

§ 4 



Do korzystania z dofinansowania nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki 
mieszkalne położone są na terenie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem  zapisu § 3 
pkt.2. 

§ 5 

W przypadku gdy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie niemożliwa, dopuszcza się 
dofinansowanie budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

§ 6 

1. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na ścieki bytowe mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe 
posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Stare Bogaczowice, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym. 

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega 
wykonanie jednej instalacji wspólnej dla całego budynku. 

§ 7 

Dofinansowaniem nie będą objęte instalacje zrealizowane przed dniem podpisania umowy.  

§ 8 

 Wysokość dofinansowania wynosi: 

1) dla przydomowych oczyszczalni ścieków: 

a) dla budynków jednorodzinnych – 50 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości 
nie  większej niż  7 000 zł, 

b) dla budynków wielorodzinnych – 50 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie 
większej niż  20 000 zł. 

c) dla dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości – 50 % udokumentowanych kosztów, jednak 
w wysokości nie większej niż koszt określony jako iloczyn liczby nieruchomości i kwoty 4 000 zł. 

 

2) Dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe (szamba) 

a) dla budynków jednorodzinnych – 50 % udokumentowanych kosztów, jednak 
w wysokości nie większej niż 5 000 zł. 

b) dla dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości – 50 % udokumentowanych kosztów, 
jednak w wysokości nie większej niż 5 000 zł. 

c) dla budynku wielorodzinnego 50 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości 
nie większej niż 5 000 zł. 

§ 9 

W  uchwale budżetowej na dany rok określa się  wysokość  środków finansowych przeznaczonych  na 
dofinansowanie zadania określonego w § 2. 



§ 10 

1. Wnioski o przyznanie dotacji, wypełnione według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  naboru. 

§ 11 

Dotacja wypłacana będzie  Wnioskodawcy przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

  

 

§ 12 

1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje komisja weryfikacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice, stwierdzając: 

a) ich kompletność, 

b) zgodność z budżetem Gminy na dany rok, 

c) efektywność ekologiczną. 

 

2. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, wzywa się  
wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że 
nie  usuniecie tych braków powoduje, że wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

 

§ 13 

Wnioski o których mowa w § 10 należy składać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice osobiście, pocztą 
(decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub ePUAP-em. 

 

§ 14 

1. W przypadku realizacji inwestycji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przez wspólnotę 
mieszkaniową: 

1) wspólnota mieszkaniowa winna złożyć zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony na 
podstawie indywidualnych wniosków najemców lub właścicieli wszystkich lokali, wraz ze 
wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Indywidualne wnioski winny 
ponadto zawierać pisemne oświadczenie o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz 
wspólnoty mieszkaniowej; 

2) wspólnota dołącza  również dokument, upoważniający osoby tam wymienione do reprezentacji 
wspólnoty w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w szczególności do złożenia 
wniosku o przyznanie dotacji, do podpisania umowy w tym zakresie oraz do rozliczenia 
dofinansowania, a także na wykonanie i użytkowanie inwestycji na określonej działce. 



2) Jeżeli inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomości posiadającej kilku współwłaścicieli, 
Wnioskodawcą jest osoba posiadająca pisemną zgodę oraz odpowiednie pełnomocnictwa od 
wszystkich współwłaścicieli na wykonanie i użytkowanie  inwestycji na określonej działce, a także do 
złożenia wniosku o przyznanie dotacji, podpisania umowy w tym zakresie  oraz rozliczenia 
dofinansowania. 

3) Jeżeli inwestycja ma być podłączona do dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości, Wnioskodawcą 
jest osoba posiadająca pisemna zgodę oraz odpowiednie pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli na 
wykonanie i użytkowanie inwestycji na określonej działce, a także do złożenia wniosku o przyznanie 
dotacji, do podpisania umowy w tym zakresie oraz rozliczenie dofinansowania. 

 

§ 15 

1. Wójt Gminy Stare Bogaczowice zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do uzyskania 
dofinansowania sporządzoną przez komisję weryfikacyjną.  

2. Kolejność  osób na liście Komisja ustala  na podstawie: 

a) kolejności złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice; 

b) wysokości dostępnych środków, przewidzianych do wykorzystania na ten cel w roku 
budżetowym; 

3. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane i uzyskali możliwość dofinansowania, 
zostaną poinformowani o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy, przy czym nie 
dotrzymanie terminu uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. 

 

4. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane, a których dofinansowanie jest niemożliwe 
ze względu na brak środków finansowych w danym roku, zostaną wpisani na listę rezerwową i uzyskują 
możliwość dofinansowania w roku następnym, zgodnie z kolejnością na tej liście. 

 

§ 16 

Dofinansowanie przyznaje się raz dla jednego rodzaju inwestycji. 

 

§ 17 

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych lub 
dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania). 

 

§ 18 



Ze środków finansowych budżetu Gminy nie będą finansowane: 

1) wykup gruntu pod inwestycje, 

2) opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę, 

3) koszty prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych  instalacji, 

4) koszty poniesione  przed dniem zawarcia umowy, 

5) koszty dokumentacji technicznej i geodezyjnej, 

6) koszty prac dla których nie wystawiono faktury, 

7) koszty wykonania wewnętrznej instalacji sanitarnej. 

 

§ 19 

1. Podstawą do wydatkowania środków, o których mowa w uchwale, jest zawarcie umowy  
z Wnioskodawcą, którego wniosek został zakwalifikowany.  

2. Udzielona przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice dotacja musi być wykorzystana i rozliczona w roku 
kalendarzowym, w którym ją przyznano. 

3. Po zakończeniu zadania Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do rozliczenia zadania, 
według zasad określonych w umowie. 

4. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest: 

1) zrealizowanie zadania zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi  przepisami; 

2) złożenie wniosku o rozliczenie dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 wraz z dokumentami  
potwierdzającymi realizację zadania i poniesionych kosztów. 

 

§ 20 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres co najmniej 5 lat 
od dnia wypłaty dotacji, przez co rozumie się właściwą eksploatację instalacji zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

 

 


