UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 30 lipca 2018 roku
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabłudów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432) i art. 403 ust. 2 i 4 pkt. 1 lit. a oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 799) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zabłudów zgodnie z załacznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Maciej Rogucki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXXVIII/355/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 lipca 2018 r.
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW.
Regulamin ustala zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Zabłudów, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych
w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-EN 12566-3:2016-10.
§ 1. 1. Z zakresu obowiązywania uchwały wyłącza się budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków:
1) na obszarze, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest
ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji;
2) na obszarze, na którym istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego
systemu kanalizacyjnego, z wyjątkiem gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych
podłączenie do sieci jest nieuzasadnione.
2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.
3. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym będącymi: właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości wytwarzającymi ścieki bytowo - gospodarcze
pochodzące z gospodarstwa domowego.
4. Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową.
W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe,
warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja. Za likwidację bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go z eksploatacji w prowadzonej gospodarce
ściekowej nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce.
5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda
wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej
działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, wyrażona poprzez
złożenie podpisu przez współwłaścicieli na wniosku.
6. W
przypadku
lokalizacji
inwestycji
na
obszarze
wskazanym
w§
1 ust. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu, Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia
jednego z poniższych warunków:
1) przedłożenia dokumentacji wskazującej na brak technicznej możliwości podłączenia się
do sieci – pismo od eksploatatora sieci potwierdzające ww. stan;
2) wykazania braku przesłanek ekonomicznych poprzez przedstawienie kosztorysów
sporządzonych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
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7. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej
budynków o dofinansowanie powinny ubiegać się wszystkie zainteresowane strony poprzez
złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie.
8. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 30 października danego roku
budżetowego.
9. Wnioski złożone po 30 października danego roku budżetowego nie będą rozpatrywane.
10. Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
11. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku, będą rozpatrywane
w roku następnym.
§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte
w obowiązujących przepisach prawa, w tym m.in.: określających warunki, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§ 3. 1. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać
dotację wwysokości do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, ale
nie więcej niż 5.000zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy,
na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, stosownie do art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków z budżetu gminy będzie określona uchwałą budżetową na dany rok
budżetowy.
2. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z niniejszymi zasadami oraz na podstawie
złożonych następujących dokumentów:
1) wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami;
2) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń
od przepustowości oczyszczalni;

i decyzji

administracyjnych

w zależności

3) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymagań
określonych w przepisach prawa.
§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni
ścieków;
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
5) koszty bdowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka
nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
6) koszty transportu;
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7) oczyszczalnie ścieków wymagające stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych
czynności angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe
działanie oczyszczalni.
§ 6. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez
Burmistrza Zabłudowa, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym
regulaminie oraz przepisach prawa.
2. Pozytywna weryfikacja wniosku oraz posiadanie środków finansowych będzie
podstawą do podjęcia decyzji przez Burmistrza Zabłudowa o udzieleniu dofinansowania
i podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku przez
wnioskodawcę zostanie on wezwany do uzupełnienia braków. W przypadku przekroczenia
terminu uzupełnienia wniosku, zostanie to potraktowane jako rezygnacja z ubiegania się
o przyznanie dofinansowania.
3. Wnioskodawca po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest
do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie:
1) Wniosek o wypłatę dotacji - zgłoszenia wybudowania oczyszczalni, zgodnie z wzorem
określonym w załączaniu nr 3;
2) kserokopii / oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni
ścieków oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy, pokwitowanie
otrzymania gotówki);
3) oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli
dotyczy).
4. Po przedłożeniu dokumentów wskazanych w § 6 ust. 3, Komisja powołana przez
Burmistrza Zabłudowa dokona oględzin i sporządzi protokół komisyjnego odbioru
wybudowanej przydomowej oczyszczalni, zgodnie z wzorem określonym w załączaniu nr 4.
5. Wnioskodawca może otrzymać dotację ze środków budżetu gminy na budowę
przydomowej oczyszczalni pod warunkiem nie zalegania w opłacaniu opłat i podatków
lokalnych należnych Gminie Zabłudów.
6. Wniosek o wypłatę dotacji - zgłoszenie wybudowania oczyszczalni wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków, nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku
budżetowego.
7. Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie
formalnych dokumentów oraz komisyjnym odbiorze budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
8. Na oryginale lub kopii faktury lub rachunku Urząd Miejski w Zabłudów umieści
adnotację o udzielonej dotacji.
9. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa
w § 6 ust. 2.
10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz
z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 7. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków - załącznik Nr 1;
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2) wzór umowy - załącznik Nr 2;
3) wzór wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszenia wybudowania oczyszczalni - załącznik Nr 3;
4) wzór protokołu komisyjnego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków załącznik Nr 4.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
ZABŁUDÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW.
1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.
Imię i nazwisko:
………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………
PESEL: …………………
Telefon kontaktowy: ………………………
2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Adres: ………………………………………………
Numer ewidencyjny działki: …………. obręb: …………………
3.
Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przyjęte rozwiązania
techniczne, liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię osób, informacja o ateście lub
certyfikacie oczyszczalni)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia: ……………………………
Data zakończenia: ……………………………
5. Szacunkowy koszt budowy: ……..………… zł
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się z treścią uchwały nr ……………………… Rady Miejskiej
w Zabłudowie z dnia …………………. w sprawie określania zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Zabłudów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Zabłudów, polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków,
2) zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
……………………………
...................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością- Załącznik
Nr 1;
2. Oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej
oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania
umowy dotacji z Gminą Zabłudów w imieniu wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub
więcej osób) - Załącznik Nr 2;
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3. Oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
wykonania robót
budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu - Załącznik Nr 3;
4. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzja administracyjna w zależności
od przepustowości oczyszczalni ;
5. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobaty techniczne wymagań określonych
w przepisach prawa;
Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana zarządzeniem Burmistrza
Zabłudowa):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zabłudów, dn. .………………………
Członkowie Komisji:
1. ……………………………………… Przewodniczący Komisji ...................
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)
2. ………………………………………Członek Komisji ..……………………
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)
3. ……………………………………… Członek Komisji .……………………
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informuję, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w
Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo: iod@zabludow.pl
3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji umowy.
4) Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest
konieczność rozliczania kosztów oraz świadczenia usługi.
5) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony obowiązującymi
przepisami prawa.
7) posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy jednakże niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem
umowy.
10) Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
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międzynarodowej.
Zapoznałem/am się z treścią informacji:
…………………………………………………….………..

(data i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 1
do wniosku o udzielanie dotacji

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, co następuje:
Jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej działką o numerze
geodezyjnym …................ położonej w obrębie…............................................ gm.
Zabłudów.
Prawo własności tej nieruchomości jest potwierdzone wpisem w księdze wieczystej
Nr .................... prowadzonej w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Białymstoku.
...................................................................
(Własnoręczny podpis)
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Załącznik Nr 2
do wniosku o udzielanie dotacji
Zabłudów, dnia ……………………… r.
…………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………….
…………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Jako współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym ………… położonej
w miejscowości …………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę i eksploatację
na terenie wymienionej powyżej nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego*.
Jednocześnie upoważniam Pana/Panią*……………………………………………… zam.
…………………………………legitymującego/-ą się dowodem osobistym nr …… do
podpisania w moim imieniu umowy dotacji z Gminą Zabłudów.

…………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3
do wniosku o udzielanie dotacji
Zabłudów, dnia ………………… r.
…………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………….
…………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
W związku ze złożonym w dniu ……………….. r. w Starostwie Powiatowym
w Białymstoku zgłoszeniem zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
działki

o

numerze

ewidencyjnym

………

położonej

w

miejscowości

…………….……………… oświadczam, że w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Starosta
Białostocki nie wniósł sprzeciwu do realizacji wymienionej powyżej inwestycji.

…………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Umowa Nr .....
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów reprezentowaną przez
…………………………. – Burmistrza Zabłudowa, zwanej dalej Gminą, a
Panią/Panem ………………………………………….., PESEL: ……………………………
zwanym dalej Wnioskodawcą
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Wnioskodawcy na dofinansowanie zadania polegającego na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym ……………… obręb ………………………………….........., zgodnie z
zasadami określonymi w Uchwale Nr ……… Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia
…………2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Zabłudów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska
realizowanych na terenie gminy Zabłudów, polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
§ 2.
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 w
terminie do dnia ……………......., zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie
dotacji.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 poz. 1202 t.j.)
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2018 r. poz.
799 t.j).
3) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za
prawidłowe eksploatowanie i funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków i
tym samym do spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszenia
wybudowania oczyszczalni wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od
daty zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie później niż do dnia
15 grudnia ……… r.
§ 3.
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2.

3.

4.

5.

1.
W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela Wnioskodawcy
dotacji
celowej
w wysokości
do
...……………zł,
(słownie
………………………………….................... złotych).
Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Wnioskodawcy na rachunek
bankowy wskazany we wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszeniu wybudowania
oczyszczalni, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę
dotacji i jego rozliczenia.
1) Za termin rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o
wypłatę dotacji- zgłoszenie o wybudowaniu oczyszczalni wraz z załącznikami
zostanie zaakceptowany przez Komisję oceniającą wnioski, powołaną odrębnym
Zarządzeniem Burmistrza Zabłudowa i przekazany do wypłaty dotacji na rachunek
Beneficjenta określony w ustawie.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni
ścieków;
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
5) koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących
kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
4) koszty transportu;
5) oczyszczalnie ścieków wymagających stałego nadzoru, regulacji zaworami lub
innych czynności angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować
prawidłowe działanie oczyszczalni.
Niewykorzystaną dotację należy zwrócić na konto Gminy Zabłudów do dnia 31
grudnia danego roku, nie później niż 14 dni od zakończenia prac związanych z
realizacją zadania
1) za termin wykorzystania dotacji uważa się termin wykonania prac związanych z
realizacją zadania objętego niniejszą umową.
Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 późn.
zm.).w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 4.

1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
1) przeprowadzenia kontroli wykonania zadania określonego w § 1 oraz wypełniania
przez Wnioskodawcę warunków niniejszej umowy przez Komisję, o której mowa
w § 3 ust. 5 oraz wezwanie w celu złożenia stosownych wyjaśnień.
§ 5.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.).

§ 7.
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Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny, właściwy dla Gminy.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Gmina
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Wniosek o wypłatę dotacji - zgłoszenie wybudowania oczyszczalni
1. WNIOSKODAWCA
1) Imię i nazwisko …...............................................................
2) Adres zamieszkania .............................................................
3) Telefon ………………………..……………
2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1) Miejscowość …...................................................... Nr działki ..............
2) Umowa dotacji – umowa nr ……………z dnia ……………………...
3) Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wpłacona dotacja
…………………………………………………………………………………......
Lp.

Nr rachunku faktury

Przedmiot zakupu Data wystawienia

Kwota

Zgłaszam wybudowanie oczyszczalni i wnioskuję o rozliczenie i wypłatę dotacji.
Załączniki:
Kopie następujących dokumentów wraz z oryginałami do wglądu:
1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków;
2) oświadczenie o rozpoczęciu eksploatacji (użytkowania) obiektu i oświadczenie
o likwidacji bezodpływowego zbiornika (jeśli dotyczy).
…………………………………………
(Data i Czytelny podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 1
do Wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszenia wybudowania oczyszczalni
Zabłudów, dnia ……………r.
…………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………….
…………………………….
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
W związku ze złożonym zgłoszeniem wybudowania oczyszczalni – wnioskiem o
rozliczenie i wypłatę dotacji oświadczam, że:
1) rozpocząłem eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr ………
obręb ……………………….;
2) dnia ……………… zlikwidowałem bezodpływowy zbiornik `

…………………………………
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Protokół komisyjnego odbioru budowy oczyszczalni ścieków
W dniu .........................
Komisja w składzie:
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) ........................................................................................
dokonała oględzin w terenie i stwierdziła, że na dz. nr …................ obręb
.....................................
przez

właściciela

nieruchomości

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

została

wybudowana

przydomowa oczyszczalnia ścieków o wartości ……………… zł.
Oczyszczalnia została wykonana zgodnie/nie zgodnie z umową udzielenia dotacji*.
Oględzin dokonano przy udziale właściciela nieruchomości, który wniósł do protokołu
uwagi. …........................................................
Komisja zgłasza uwagi:
…...........................................................................................................................................
......
…...........................................................................................................................................
......
…...........................................................................................................................................
......
Podpisy członków komisji
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) .......................................................................................
Podpis właściciela nieruchomości
.........................................................................................
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