
UCHWAŁA NR XXVIII/192/22 
RADY GMINY BORZECHÓW 

z dnia 9 września 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), mając na 
uwadze poprawę stanu środowiska na terenie Gminy, Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania mieszkańcom Gminy Borzechów dotacji celowej z budżetu gminy na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Wysokość środków na dotacje w każdym roku określana będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą 
budżetową na dany rok budżetowy. 

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa załącznik do uchwały zwany „Regulaminem udzielania 
z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Borzechów”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Borzechów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy 

 
 

Agnieszka Drozda 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/192/22 

Rady Gminy Borzechów 

z dnia 9 września 2022 r. 

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów  

Postanowienia ogólne  

§ 1. Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może być udzielona osobom 
fizycznym, tj. podmiotom wymienionym w art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), które są właścicielami, współwłaścicielami lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące 
z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Borzechów, na której planowana jest realizacja 
przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), ze środków budżetu 
Gminy Borzechów, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą. 

Warunki ubiegania się i wysokość dotacji  

§ 3. 1. Ustala się dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Borzechów.  

2. Ustala się dofinansowanie kosztów zakupu i montażu urządzenia, nie więcej niż 8.000,00 zł do 
pojedynczej oczyszczalni ścieków. 

3. Do wyliczenia kwoty dofinansowania przyjmuje się wartość brutto udokumentowanych poniesionych 
kosztów. 

4. Dofinansowanie udziela się na wniosek. 

5. Wzory wniosku o dotację, umowy o udzieleniu dotacji oraz zgłoszenia wykonania przydomowej 
oczyszczalni ścieków określają załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszego regulaminu. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Wójt Gminy Borzechów ogłasza na tablicy ogłoszeń, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy i na stronach internetowych Urzędu Gminy informację o warunkach i terminach składania wniosków.  

2. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy 
Borzechów. 

3. Wnioski przyjmowane są do 31 października każdego roku poprzedzającego rok realizacji inwestycji. 

4. Wnioski złożone po 31 października zostaną umieszczone na liście rezerwowej do rozpatrzenia na rok 
następny, o ile w budżecie Gminy będą zaplanowane na ten cel środki. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu i realizowane do 
wysokości środków posiadanych przez Gminę z przeznaczeniem na wskazany w §1 regulaminu cel. 

6. Do 30 listopada każdego roku, wnioskodawcy zostaną poinformowani o przyjęciu wniosku 
o dofinansowanie, umieszczeniu ich wniosku na liście wniosków oczekujących lub o odrzuceniu wniosku. 

7. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów ustalonych w Regulaminie, Gmina wezwie wnioskodawcę do 
usunięcia braków z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia. 

8. Osobie ubiegającej się o dotację, której wniosek został odrzucony po jego weryfikacji pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

9. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez 
wnioskodawcę w określonym przez Wójta Gminy terminie dodatkowych informacji. 
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10. Wójt Gminy zawiadamia zainteresowanych o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (przyjęciu wniosku) 
i wyznacza termin - termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, 
w którym został złożony wniosek - do dostarczenia następujących dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego własność lub prawo użytkowania wieczystego, względnie wypisu z księgi 
wieczystej maksymalnie sprzed 3 miesięcy na dzień złożenia wniosku; 

2) zgłoszenia robót budowlanych, względnie pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków od 
Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

11. Złożenie wymaganych dokumentów w terminie i ich pozytywne rozpatrzenie stanowi podstawę do 
zawarcia pomiędzy Gminą a wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji. O terminie podpisania umowy 
wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie. 

12. Nie podpisanie umowy o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących 
po stronie wnioskodawcy skutkuje nieprzyznaniem dotacji. 

13. Wypłata kwoty następuje po zgłoszeniu wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczeniu 
dokumentów: 

1) zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji do Urzędu Gminy Borzechów; 

2) kserokopii dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) kserokopii faktur lub rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających poniesienie 
nakładów; 

4) stwierdzeniu wykonania inwestycji w trybie kontroli, o której mowa w § 5. 

14. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych 
w pkt 13 w terminie do dnia 30 października danego roku, w którym została podpisana umowa. 

15. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku 
kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym. 

Kontrola i rozliczenie dotacji  

§ 5. 1. Imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów i usług - faktura VAT lub rachunek – nabyte przez 
wnioskodawcę, nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy. Do wyliczenia kwoty dofinansowania 
uwzględnia się wyłącznie koszty poniesione po podpisaniu umowy.  

2. Kontrola polegać będzie na: 

1) sprawdzeniu realizacji zadania; 

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją zadania; 

3) sporządzenie protokołu kontroli. 

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę kserokopii faktur lub 
rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem za wykonanie zadanie będącego przedmiotem umowy, 
oraz stwierdzeniu jego wykonania. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania z budżetu gminy 

dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Borzechów 

 

Borzechów, dnia ………20…. r 

Imię i Nazwisko: ……………………………………….…………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………… 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie: 
………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………… 

WNIOSEK O DOTACJĘ  

Proszę o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości 
położonej w …………………………… , gmina Borzechów (działka numer …………, obręb ………..) 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów. 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym* wskazanej 
nieruchomości (nazwa i numer dokumentu określającego prawo do nieruchomości: 

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

2. Termin realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków od ……… 20… r. do …..… 20… r. 

3. Nie ubiegam się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z innych bezzwrotnych źródeł. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin wskazanej nieruchomości przez przedstawicieli Gminy 
Borzechów w celu potwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji 
i zakończenia przedsięwzięcia. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Borzechów dla celów 
związanych z 
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 Załącznik Nr 2  

do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji 
 na dofinansowanie budowy przydomowych  

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów  
 

Umowa Nr ..…../2023  
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Borzechów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków  
Zawarta w dniu …………. 2023 r. pomiędzy: Gminą Borzechów, mającą swoją siedzibę w Borzechowie, 24-
224 Borzechów; NIP: 713-288-68-20; REGON: 431 -01-98-79,  
zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Borzechów - …………………………..  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………………………………………..,  
a  
Pan/Pani …………………………, zamieszkałym w miejscowości.. ………………, legitymujący się dowodem 
osobistym Seria …… Nr ….., wydanym przez ………………………, nr PESEL: ……………….., zwanym w 
dalszej części umowy „Dotowanym”.  
§ 1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni  
 ścieków, na nieruchomości położonej w miejscowości …………………….., gmina Borzechów, działka o nr 
ewidencyjnym ………… .  
§ 2. 1. Dotowany oświadcza, że:  
1) posiada prawo własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy albo zgodę właścicieli/użytkowników wieczystych na realizację inwestycji,  

2) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego i ochrony środowiska,  

3) oczyszczalnia zostanie oddana do użytku do dnia ……………………………… .  
 
2. Dotowany zobowiązuje się do:  
1) powiadomienia Gminy o terminie zakończenia inwestycji składając zgłoszenie wykonania przydomowej 
oczyszczalni ścieków według załącznik nr 3 do regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów.  

2) eksploatowania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób 
ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe  
 
oraz nie wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.  
§ 3. Gmina udziela Dotowanemu dofinansowania w formie dotacji, w wysokości ………. zł  
(słownie:................................................................................................................................ ).  
§ 4. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 13 regulaminu 
udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Borzechów.  
Przekazanie kwoty, o której mowa w § 3,nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów na rachunek 
bankowy Dotowanego Nr: ……………………………………………………………  
2. Dotacja nie obejmuje kosztów projektu budowlanego, kosztów uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, a 
także nadzoru budowlanego oraz kosztów robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Dotowanego.  

3. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 pkt 14 regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów spowoduje nie 
przekazanie dotacji.  
 
§ 5. 1. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji w następujących przypadkach:  
a) jeżeli instalacja, na którą dotowany uzyskał dofinansowanie zostanie zdemontowana lub eksploatacja 
przydomowej oczyszczalni ścieków będzie niezgodna z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji 
opracowanymi przez producenta urządzeń, w ciągu 5 lat od daty otrzymania dotacji przez dotowanego,  

b) jeżeli dotowany podał we wniosku o dotację lub w innych dokumentach stanowiących podstawę wypłacenia 
dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja została wypłacona.  
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2. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych.  
§ 6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
Dotowany                                                                                                      Gmina 
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 Załącznik Nr 3  

do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji  
na dofinansowanie budowy przydomowych  

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzechów  
 

Borzechów, dnia ……...20…. r.  
Imię i Nazwisko: ……………………………….  
Adres do korespondencji: …………………………………………..  
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie: 
………………………………………………………………………………….  
Nr telefonu: ………………..  

ZGŁOSZENIE  
wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków  

W nawiązaniu do umowy nr ………………. z dnia………………w sprawie dofinansowania budowy  
przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej w miejscowości ………………, gmina 
Borzechów, działka numer……………………., obręb……………………….,  
zgłaszam wykonanie przedmiotowej oczyszczalni i jednocześnie proszę o przekazanie dotacji określonej w/w 
umowie na moje konto nr w banku: …………………………………………………..  
1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin wskazanej nieruchomości przez przedstawicieli Gminy 
Borzechów w celu potwierdzenia wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i 
zakończenia przedsięwzięcia.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Borzechów dla celów związanych 
z realizacją inwestycji oraz udzielaną dotacją.  
 
Załączniki:  
1. Uwierzytelniona kopia faktury VAT lub rachunku, dokumentująca koszty poniesione przez Wnioskodawcę;  

2. Kserokopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;  
 
*niepotrzebne skreślić  
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