
UCHWAŁA NR XLV/303/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU

z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  z  budżetu  Gminy  Szydłowiec,  w  ramach  „Programu
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm). oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  roku,  poz.  2077  ze  zm.)
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Szydłowiec, w ramach „Programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”.

§ 2. 
Określa  się  zasady  wspierania  przedsięwzięć  na  terenie  Gminy  Szydłowiec,  zmierzających  do
poprawy  stanu  środowiska  naturalnego  poprzez  budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,
które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub
wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.
1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup

i  montaż  kompletnej,  nowej  przydomowej  oczyszczalni  ścieków),  udzielane  jest
inwestycjom  realizowanym  do  obsługi  budynków  mieszkalnych  na  terenie  Gminy
Szydłowiec.

2. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne.
3. Dofinansowanie może uzyskać inwestycja związana z budową  przydomowej oczyszczalni

ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5,0 m³ na dobę.

§ 4.
1. Dofinansowanie  do  budowy przydomowych oczyszczalni  ścieków można uzyskać  jeżeli

spełniony jest przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) brak jest istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym

planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) brak jest  możliwości  technicznego podłączenia do istniejącej  lub projektowanej  sieci

kanalizacji  sanitarnej,  co  wymaga  potwierdzenia  przez  „Wodociągi  i  Kanalizację”
Sp. z o. o. w Szydłowcu;

3) następuje  zastąpienie  istniejącego  zbiornika  bezodpływowego  na  nieczystości  ciekłe
na przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Wnioskujący,  w  danym  roku  kalendarzowym  tylko  jednokrotnie  może  uzyskać
dofinansowanie z budżetu Gminy Szydłowiec na w/w inwestycję.



3. Wnioskujący może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem niezalegania z opłatami za
korzystanie z gminnej sieci wodociągowej (opłaty za pobór wody), z opłatami z tytułu opłat
i podatków lokalnych oraz z opłatami za odbiór odpadów.

§ 5.
1. Lokalizacja,  budowa  i  eksploatacja  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  musi  spełniać

wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych
oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających
warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

2. Przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  muszą  posiadać  stosowne  atesty  lub  certyfikaty
potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

§ 6.
Udzielenie dotacji uzależnione jest od wielkości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej
Gminy Szydłowiec na dany rok.

§ 7.
Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości
20% brutto  kosztów  zakupu  i  montażu  przydomowej  oczyszczalni  ścieków,  jednak  nie  więcej
niż 2000,00zł (słownie dwa tysiące złotych). 

§ 8.
1. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana

jest na wniosek,  którego wzór  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzoną kopię dokumentu wymaganego prawem budowlanym;
2) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł własności do władania nieruchomością na cele

budowlane, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
3) jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt 2 znajduje się we współwłasności – pisemną

zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  na  realizację  przedsięwzięcia  oraz  oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu, wskazanemu właścicielowi;

4) kserokopię  opisu  lub  projektu  technicznego  instalacji  przydomowej  oczyszczalni
ścieków.

3. Złożone  wnioski  podlegać  będą  weryfikacji  w  zakresie  spełniania  w/w wymagań  przez
Komisję powołaną zarządzeniem  Burmistrza Szydłowca.

4. W  przypadku  braków  formalnych  we  wniosku  lub  braku  wymaganych  załączników
do wniosku, Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia
wniosku w terminie 14 dni,  od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu.  Nie uzupełnienie
wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

5. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu i realizowane do wyczerpania środków, o których mowa w § 6. W przypadku
większej  liczby  wniosków,  zostaną  one  zweryfikowane  pod  względem  formalnym
i zakwalifikowane  do  dofinansowania  w  kolejnym  roku  budżetowym,  pod  warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy Szydłowiec.

6. Umowa  o  udzielenie  dotacji  zostanie  podpisana  po  zagwarantowaniu  odpowiednich
środków finansowych w budżecie Gminy Szydłowiec.

7. Termin  trwania  naboru  wniosków  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa się od 10 sierpnia do 20 września
roku poprzedzającego rok budżetowy.

8. Wnioski należy składać Urzędzie Miejskim w Szydłowcu –  ul. Rynek Wielki 1, 26 – 500
Szydłowiec (Ratusz I piętro).



§ 9.
1. Po weryfikacji  złożonego wniosku i  jego zakwalifikowaniu do dofinansowania,  zostanie

zawarta  umowa  z  Wnioskodawcą  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie
do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Faktura  bądź  rachunek  za  budowę  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  muszą  być
wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Dotacja zostanie  wypłacona w terminie 30 dni,  od daty  złożenia w Urzędzie Miejskim
w Szydłowcu niżej wymienionych dokumentów:
1) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę –

faktury oraz podpisanego przez nią protokołu odbioru;
2) w  przypadku   montażu  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  w  tzw.  „systemie

gospodarczym”  -  na  podstawie  faktury  bądź  rachunku  za  zakup  urządzenia  oraz
podpisanego oświadczenia o montażu zgodnie z instrukcją i schematem montażu.

§ 10.
1. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  wybudowane  w  miejscowościach,  które  zostały
ujęte w planach budowy sieci kanalizacji sanitarnej – aglomeracja Szydłowiec przyjęta
Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 72/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku;

2) koszty zakupu pojedyńczych elementów (komponentów) przydomowych oczyszczalni
ścieków, transportu oraz materiałów pomocniczych do budowy;

3) koszt konserwacji i eksploatacji urządzeń;
4) koszt  wykonania  dokumentacji  oraz  wymaganych  prawem  decyzji  i  pozwoleń

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
5) koszt budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączących kilka nieruchomości do wspólnej

oczyszczalni.

§ 11.
1. Gminie  przysługuje  prawo  kontroli  w  zakresie  prawidłowej  eksploatacji  przydomowej

oczyszczalni  ścieków  w  okresie  5  lat  liczonych  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego,
w którym zrealizowano zadanie.

2. Dotacja podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
1) jeżeli  przydomowa  oczyszczalnia  ścieków,  na  którą  uzyskano  dotację  została

zdemontowana;
2) wykorzystania otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie.

3. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w umowie dotacja podlega
zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca. 

§ 13. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk


