
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/316/2018 

RADY GMINY RZĄŚNIA 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad 

i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na  dofinansowanie kosztów inwestycji  

służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie Gminy Rząśnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 

1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1, lit. a) i b), ust. 5 i 

ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722), Rada Gminy Rząśnia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 roku w spra-

wie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4006) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Przydomowej oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem dotacji - oznacza to zespół urządzeń fa-

brycznie nowych, stanowiący integralną całość, oczyszczających ścieki bytowo – gospodarcze z bu-

dynków mieszkalnych i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód powierzchnio-

wych z reaktorem biologicznym o przepustowości do 6 m3/dobę;”; 

2) w § 7 w ust. 5 skreśla się punkt d; 

3) w § 7 w ust. 6 litera h otrzymuje następujące brzmienie: 

„h) deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednost-

ce potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 

12566-3+A2:2013;”; 

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz po przedłożeniu 

przez Wnioskodawcę wniosku o wypłatę dotacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) i 

następujących dokumentów: 

a) protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę, 
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b) kserokopii zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami 

Prawa Ochrony Środowiska - zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Rząśni, 

c) oświadczenia o likwidacji istniejącego szamba.”; 

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wy-

korzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 

poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722).”. 

§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji na bu-

dowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni-

kiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Rząśnia stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia 

 

 

Andrzej Szydłowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/316/2018 

Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

Załącznik Nr 1do Regulaminu 

udzielania dotacji na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Rząśnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia 

I. DANE O WNIOSKODAWCY 

1. 
Nazwisko i imię  

 

 

 

2. 
Adres zamieszkania 

 

 

 

3. Adres do korespondencji 

 

 

4. Telefon kontaktowy, e-mail 

 

5. Dowód tożsamości 

 

6. PESEL 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Rząśnia 

Nr ewidencyjny wniosku 

 

 

Data wpływu 
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7. Dane pełnomocnika  

 

8. Lokalizacja zadania 

 

9. 
Stan prawny nieruchomości, na której 

ma być realizowane zadanie 

 □ właściciel nieruchomości 

 □ współwłaściciel 

 □ inne (jakie?) ………………………………………… 

II. DANE WYKONAWCY/ INSTALATORA 

1. Nazwa firmy wykonującej instalacje 
 

2. Adres firmy  
 

III. INFORMACJE O PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. 
Rodzaj montowanej oczyszczalni 

ścieków 
 

2. 
Sposób odprowadzania ścieków z 

oczyszczalni 
 

3. Zakres prac objęty wnioskiem  

IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne) 

1. 
Planowane terminy 

realizacji przedsięwzięcia 

termin rozpoczęcia termin zakończenia 

  

2. 

Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia  

i wysokość środków finansowych [zł] 

Wnioskowana dotacja 
 

 

Środki własne  

Całkowity koszt 

przedsięwzięcia 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 6467



V. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr ……..........…../2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 

………………2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia, 

- w ramach  realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków  tzn. refundowanie 

całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub 

krajowych, 

- nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Rząśnia, 

- będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta, 

- zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu o udzielenie dotacji i zaakceptuje treść jego postano-

wień, 

- zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia zadania licząc od 1 stycznia roku następującego po 

realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie  z zaleceniami producenta i warunkami eks-

ploatacji oczyszczalni,  

- zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności. 

VI. OŚWIADCZENIE  

Dane osób uprawnionych do dysponowanie nieruchomością (z wyłączeniem Wnioskodawcy):  

1. Nazwisko i imię  

 

 

2. Adres zamieszkania 

 

 

3. Dowód tożsamości 

 

 

4. PESEL 

 

 

 

Oświadczam/y, że: 

- jako osoba/y uprawniona/e do dysponowania nieruchomością, oznaczonej w części I pkt 10 niniejszego 

wniosku, wyrażam/y zgodę dla ………………………………………… na wykonanie (zainstalowanie, 

posadowienie) przydomowej oczyszczalni ścieków i jej  użytkowanie na przedmiotowej 

nieruchomości. 

 

Rząśnia, dnia ……………………….                  ……………………………………….. 

                    podpis/y 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*) 

1. 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

(tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieru-

chomością przez  wnioskodawcę) 

 

  

2. 
Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości  

(nie starszy niż 3 miesiące) 
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3. Mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 
 

4. Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem 
 

5. 

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga, oraz 

oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie 

wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga  

/dołączyć fakultatywnie/ 

 

6. 

Karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków, deklarację właściwości użytkowych 

lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie 

przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013” 

 

 

7. 
Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane). 

 

 

 

 (*) właściwe zaznaczyć 

 

 

Rząśnia dnia …………………………              ………………………………………………. 

                       /Czytelny podpis Wnioskodawcy/  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 6467



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/316/2018 

Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

udzielania dotacji na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Rząśnia 

 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie  

Gminy Rząśnia 

 

 
W związku z zawartą umową Nr ...................................................... z dnia ........................ o udzielenie dotacji 

ze środków budżetu Gminy Rząśnia na:  

 

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

(rodzaj przedsięwzięcia) 

 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………….… zł brutto 

/słownie: ……………………………………………………………………………………………..…………/ 

Do wniosku załączam następujące dokumenty*: 

o faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako 

nabywcę wskazywać Wnioskodawcę, 

o pozostałe dokumenty wynikające z treści umowy dotacji nr ………………… z dnia …………….  o udzie-

lenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia, tj: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………, 

o protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonaw-

cą przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

...................................................... 
    Imię i nazwisko Wnioskodawcy   

 

 

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

Adres zamieszkania 
 

Nr ewidencyjny wniosku 
        /nr identyczny z nr ewidencyjnym wniosku o udzielenie dotacji/ 

 

 

……………………………………………… 

Data wpływu 
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Ponadto do wniosku dołączam następujące dokumenty, w zależności od wykonanego przedsięwzięcia*: 

a) zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony 

Środowiska (art. 152) - zgłoszenie w Urzędzie Gminy, 

b) oświadczenia o likwidacji istniejącego szamba. 

  

o Dotację proszę przekazać Wykonawcy na następujący numer konta, który jest jego własnością: 

 

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

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia. 

 

Oświadczenia:  

1) Oświadczam, że zlikwidowałem(łam) istniejące szambo/a; 

2) W związku z udzieloną dotacją zobowiązuję się do umożliwienia Wójtowi Gminy lub osobom przez 

niego upoważnionym: 

- dokonania kontroli i odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia, 

- dokonania kontroli trwałości projektu. 

 

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić. 
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