
Uchwala Nr 538/LV2018
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Miasta I Gminy Serock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą:lzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz.994 z p6źn.zm.) oraz art. 400a pkt 2 i pkt 42 w związku z art. 403 ust 2.3.4.5.6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6źn. zm.) Rada Miejska
w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1
1. Określa się szczegółowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowane

przez:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a. osoby fizyczne,
b. wspólnoty mieszkaniowe,
c. osoby prawne,
d. przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
na terenie gminy Miasto iGmina Serock,
posiadające tytuł prawny do nieruchomości.

2. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

§2
1. Wysokość środków na dotacje w każdym roku określana będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą

budżetową na dany rok budżetowy.
2. Wysokość dotacji celowej na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 3 500.00 zł

(słownie trzy tysiące pięćset złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

§3
Szczególowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany
regulaminem udzielania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta
i Gminy Serock.

§4
W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis
pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie 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 352 z 24.12.2013 r.), zasady dofinansowania określone
w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.

§5
1. Z zastrzeżeniem ust. 2. traci moc uchwała Nr 182IX1X/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia

29.02.2012 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Miasto j Gmina Serock.



2. Do spraw wszczętych wskutek złożenia wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, które wpłyną do Burmistrza Miasta i Gminy Serock do dnia 31 grudnia 2018 r.
stosuje się przepisy uchwały Rady Miejskiej w Serocku, o której mowa w ust. 1.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta; Gminy Serock.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 538/L1I2018Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Miasta i Gminy Serock.

Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 42 w związku z art. 403 ust. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z poźn.zm.) do zadań własnych gminy należy
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy.
Cytowana ustawa umożliwia dofinansowanie gminom m.in. przedsięwzięć związanych z ochrona wód i innych
zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
i zgodnych z polityką ochrony środowiska

W oparciu o ustawową delegację oraz kilkuletnie doświadczenie we wspieraniu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, stworzony został projekt przedmiotowej uchwały.

Uchwala określa w sposób szczegółowy kto i na jakich zasadach może ubiegać się o uzyskanie
przedmiotowejdotacji.

Dla podmiotów, dla których udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis tj. dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze rolnym
i w rybołówstwiew niniejszej uchwale wprowadzone zostały zapisy dotyczące zasad dopuszczalności tej pomocy.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późno zm.) projekt programu pomocowego
przewidujący udzielanie pomocy de minimis przesiany został Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentóworaz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik do Uchwały
Nr 538/L112018Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 29 paździemika 2018 r.

Regulamin udzielania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta
iGminy Serock.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków z budżetu gminy na terenie Miasta i Gminy Serock.

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji z budżetu gminy.
3. O dotację mogą ubiegać się:

1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a. osoby fizyczne,
b. wspólnoty mieszkaniowe,
c. osoby prawne,
d. przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na
terenie gminy Miasto i Gmina Serock,

posiadające tytuł prawny do nieruchomości.
4. W przypadku współwłasności nieruchomości dopuszcza się zlożenie wniosku przez jednego ze

współwłaścicieli przy wyrażeniu pisemnej zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
i otrzymanie dotacji pozostałych współwłaścicieli.

§ 2 Wysokość dotacji

1. Wysokość dotacji celowej na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie
3 500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca
z przedstawionych faktur.

2. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy
w terminie określonym w umowie.

§ 3 Zasady otrzymania dotacji

1. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
2. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu.
3. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków

zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy.
4. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny

wg kolejności zgłoszeń.
5. Warunkiem przyznania dotacji celowej na realizację zadania jest złożenie kompletnego wniosku

(Załącznik nr 1) oraz zawarcie z Miastem i Gminą Serock umowy i jej realizacja na zasadach określonych
w umowie i w niniejszym regulaminie.

6. Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się wyłącznie koszt zakupu illub montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków.

7. Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru
budowlanego itp.

8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub
dofinansowanych z innych bezzwrotnych żródeł.



§ 4 Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku
o dotację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed wykonaniem
przydomowej oczyszczalni ścieków,

2, Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock można składać w trybie
ciągłym z zastrzeżeniem § 3 pkt 4 i 5.

3. Do wniosku należy dołączyć:
a. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
b, zgodę określoną w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu,
c. dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie

z przepisami odrębnymi,
d. mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych

w ppunkcie c),
e. wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis

w rolnictwie lub o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w roku, w którym podmiot
prowadzący działalność gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

f, informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Oz, U. z 2010 r. Nr 53
poz. 311 ze zm.);

g. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia 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
ze zm.).

4. Wszystkie wymienione w § 3 dokumenty składa się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez Wnioskodawcę.

5, Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełnią warunków koniecznych do udzielenia dotacji, określonych
w regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych
dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

6. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia, zostaną odrzucone, o czym
Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem,

7. Wnioski spełniające wymogi formalne, podlegac będą rozpatrzeniu przez zespół powołany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

8. Posiedzenie zespołu, o którym mowa w pkt 7 odbywać się będzie z częstotliwością 2 razy w ciągu
kwartału, pod warunkiem wpływu przynajmniej jednego wniosku o udzielenie dofinansowania do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków,

g, W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Serock poinformuje pisemnie
Wnioskodawcę podając przyczyny rozstrzygnięcia,

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu
dotacji i terminie podpisania umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane będzie za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji.

11, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu podpisania umowy o dotację, jeżeli przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 10 Wnioskodawca złoży pisemne wyjaśnienia.

12, Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawrze z Wnioskodawcą umowę określającą
w szczególności termin realizacji zadania, termin i sposób wypłacenia udzielanej dotacji oraz termin
złożenia wniosku o wypłatę dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia realizacji zadania.



§ 5 Sposób rozliczenia dotacji

1. Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wypłatę dotacji
celowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu wraz z załącznikami:

a. faktury przedstawiające poniesione koszty zakupu i/lub montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków (wystawione na Wnioskodawcę);

2. Po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji, pracownicy Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa przeprowadzą oględziny mające na celu stwierdzenie budowy i/lub montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków. Z oględzin sporządza się protokół.

3. Wniosek o wypłatę dotacji celowej wraz z protokołem o którym mowa w pkt 2 stanowią podstawę do
wypłacenia dotacji.

4. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych wart. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21, 05·140 Serock

WNIOSEK O DOTACJĘ DO BUDOWY PRZYDMOWOEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO

LUB NAZWA
ADRES:

TELEFON:
DOKUMENT SERIA: NUMER:

TOŻSAMOŚCI:
WYDANY PRZEZ:

PESEL:
REGON:

NIP:
2.LOKALlZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCOWOSC:
NR EW. DZIAŁKI:

NR OBRĘBU:
3.KROTKI OPIS TECHNICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

................. , .. ,., ................................ , .............. , ...... , ....... ", ................................................................

........................................ , ....... , ............... , ................ , ..................... , ................................................
••••••• , ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......................................................................... , ................... " .................................. , ............. , ........
4.TYP WYBRANEJ
PRZYDOMOWEJ

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(wpisać typ

i rodzaj, producenta oraz
model)

5. OKRES REALIZACJI DAT A ROZPOCZĘCIA:

PRZEDSIĘWZIĘCIA DA TA ZAKOŃCZENIA

6. RACHUNEK
BANKOWY

WNIOSKODAWCY
(nazwa banku, nr konta)

7.0ŚWIADCZENIE
Ja/My niżej podpisany/a. oświadczam/y, że nie będziemy starali się o dofinansowanie z innych źródeł dofinansowania do
przedmiotowego przedsięwzięcia.

miejscowość, data podpis/podpisy



Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

L.p. Rodzaj dokumentu Wpisać: dotyczy/nie dotyczy
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę

przydomowej oczyszczalni ścieków
3. dokumenty wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi
4. mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni
5. zaświadczenia o pomocy de minimis lub o pomocy de

minimis w rolnictwie lub o pomocy de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymano w roku, w którym podmiot
prowadzący działalność gospodarczą ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

6. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis,
których zakres został określony 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 ze
zrn.)

7. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis
w rolnictwie, na formularzu stanowiącym załącznik do
rozporządzenia 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 ze zm.)

miejscowość, data podpis/podpisy



Zalącznik Nr 2 do Regulaminu

UMOWA nr ..... ./. .....

o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

zawarta w dniu roku pomiędzy Miastem i Gminą Serock, reprezentowaną przez Burmistrza
Miasta i Gminy Serock - .

zwaną w dalszej treści umowy "dotującym",

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - .
a zamieszkałym/ymi .
............................... legitymującym/ymi się dowodem osobistym seria: .
Nr , wydanym przez PESEL: .
lub
a .
adres ,
, ••••••• , ••••••••••••••••• ,., ••••••• ,., ••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••••••••••••• j

NIP: , REGON: , reprezentowanąym przez .

zwanym/mi w dalszej treści umowy .dotowanym"

§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta

i Gminy Serock na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej
w miejscowości. gmina Serock, działka nr ew .

2. Właścicielem/użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest/są

§2
Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią:

1. art. 403 ust 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późno zm.),

2. Uchwała Nr ./2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2018 roku, w sprawie
określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta
i Gminy Serock,

3. Wniosek dotowanego z dnia o przyznanie dotacji do budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami.

§3
1. Dotowany oświadcza, że:

1) posiada prawo własności / użytkowania wieczystego do nieruchomości, o której mowa w § 1
niniejszej umowy

2) budowa i/lub montaż przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie wykonana zgodnie z projektem
i wymaganiami ochrony środowiska wynikającymi z przepisów szczególnych oraz przepisów
prawa budowlanego,

3) realizacja przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1 zostanie wykonana do dnia

4) zapoznałla się z regulaminem przyznawania dotacji i akceptuje jego postanowienia.
2. Dotowany zobowiązuje się do:

1) umożliwienia dotującemu przeprowadzenie kontroli w celu potwierdzenia wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków,

2) złożenia wniosku o wyplatę dotacji, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
3) eksploatowania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta oraz

w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe i nie
wplywający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich,

4) do postępowania z osadami ściekowymi w sposób określony w przepisach prawa.



§4

Dotujący udziela dotowanemu dofinansowania w formie dotacji, w wysokości do 3 500,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych zero groszy), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur,
dołączonych do wniosku o rozliczenie dotacji celowej.

§5
1. Podstawą do wypłaty dotacji jest przedłożenie przez dotowanego wniosku o rozliczenie dotacji celowej

wraz z wymaganymi zalącznikami, a także protokół z przeprowadzonych oględzin, potwierdzających
budowę illub montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

2. Przekazanie kwoty o której mowa w § 4 na rachunek bankowy dotowanego
Nr """.""" """" ""."" " .. "" ""."" nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia
w/w dokumentów w oryginale.

3. Termin zakończenia realizacji zadania i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji strony ustaliły do
dnia.,."."" ".", ,." ".

4, Dotacja nie obejmuje kosztów projektu budowlanego, kosztów uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,
a także nadzoru budowlanego, które mogą być poniesione wcześniej.

§6
1. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji w następujących przypadkach:

1) jeżeli instalacja, na którą dotowany uzyskał dofinansowanie zostanie zdemontowana
w ciągu 5 lat od daty otrzymania dotacji przez dotowanego

2) jeżeli dotowany podal we wniosku o dotację lub w innych dokumentach stanowiących podstawę
wyplacenia dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja zostala wypłacona.

2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niedotrzymaniem terminu
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, dotacja podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych,

§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dotowanego i jeden dla dotującego.

Dotujący: Dotowany:

fu o:biCJ.-tcyI{~J) hej 11-:.1
w Serceku



Załącznik Nr 3 do Regulaminu

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI

1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO

LUB NAZWA
ADRES:

TELEFON:
DOKUMENT SERIA: NUMER:

TOŻSAMOSCI:
WYDANY PRZEZ

PESEL:
REGON:

NIP:
2.LOKALlZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCOWOŚĆ:
NR EW. DZIAŁKI:

NR OBRĘBU:
3.DATA ZAKOŃCZENIA
4.WARTOSC
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
PODSTAWIE FAKTUR
S.SPIS ZAŁĄCZONYCH
FAKTUR
(NR, DATA WYSTAWIENIA)

miejscowość, data podpis/podpisy



Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:
L.p. Rodzaj dokumentu Wpisać: dotyczy/nie dotyczy
1. faktury przedstawiające poniesione koszty budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków (wystawione na
Wnioskodawcę)·

miejscowość, data podpis/podpisy
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