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UCHWAŁA NR XIX/109/09 

RADY GMINY MIASTKOWO 

z dnia  25 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  
Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6  
i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej"w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Henryk Rupacz 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XIX/109/09 

Rady Gminy Miastkowo 

z dnia 25 marca 2009 r. 

REGULAMIN 
 DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY MIASTKOWO ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

I. CEL PROGRAMU I PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA 

§ 1. Celem programu jest ograniczanie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych 
ścieków bytowo-gospodarczych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów 
degradacji środowiska naturalnego oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania 
ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa 
lub ekonomicznie nieuzasadniona. 
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§ 2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez 
wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków służących  
do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z obiektów budowlanych 
zlokalizowanych na terenie, dla którego nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej. 

II. WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA 

§ 3. Zainteresowany dofinansowaniem przed przystąpieniem do realizacji zadania 
składa imienny wniosek według wzoru załączonego do niniejszego programu.  
Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży z lokalizacją budynku mieszkalnego  
i projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy 
wniosek; 

3) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków oraz przewidywany koszt 
przedsięwzięcia. 

§ 4. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich 
złożenia i stanu posiadania środków finansowych. W przypadku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dofinansowanie będzie 
realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa  
do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 

§ 5. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowane 
przedsięwzięcie, do wniosku należy dołączyć także pisemne zgody wszystkich posiadaczy 
terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej 
nieruchomości. 

§ 6. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie 
dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

III. BENEFICJENCI PROGRAMU 

§ 7. Beneficjentem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy 
przydomowej  oczyszczalni ścieków. 

§ 8. Dofinansowania udziela się pod warunkiem, że inwestycja będzie zrealizowana 
na terenie posesji położonej w gminie Miastkowo. 

§ 9. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest legitymowanie się prawem  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

§ 10. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie podmiotom wytwarzającym ścieki 
bytowo - gospodarcze, pochodzące z gospodarstw domowych. 
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§ 11. Powyższy program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność 
gospodarczą i nieruchomości letniskowych. 

§ 12. Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla kilku posesji 
jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego 
dofinansowania udziela się posiadaczowi nieruchomości, na której zlokalizowana jest 
oczyszczalnia. 

§ 13. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dofinansowanie udzielane jest 
proporcjonalnie do poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

IV. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA 

§ 14. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie po zrealizowania budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) 
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dla każdego lokalu mieszkalnego budynku 
wielorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. 

§ 15. Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie 
końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia sporządzonego w terminie do 30 dni  
po dokonaniu przez wnioskodawcę pisemnego zgłoszenia wykonania przedsięwzięcia. 

§ 16. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Miastkowo kwota dofinansowania wypłacona 
będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie  
w terminie do 30 dni od daty jej zatwierdzenia. 

§ 17. Warunkiem dofinansowania  budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest : 

1) złożenie wniosku posiadacza nieruchomości o przydzielenie dofinansowania  
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
załącznik Nr 1; 

2) zawarcie umowy- załącznik Nr 2; 

3) wykonanie inwestycji, potwierdzone protokołem  - załącznik Nr 3. 

§ 18. Wniosek o dofinansowanie zadania – budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków powinien zawierać: 

1) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Łomży, o zamiarze 
przystąpienia do budowy oczyszczalni; 

2) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni 
ścieków. 

§ 19. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym 
prawem, a w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą Prawo wodne. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20. Benificjenci programu mogą skorzystać z projektu oczyszczalni ścieków, 
będącego własnością Gminy Miastkowo. 
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§ 21. Wykorzystanie projektu określonego w § 20 nie zminiejsza kosztów 
dofinansowania. 

§ 22. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przed wejściem 
 w życie niniejszego Regulaminu; 

2) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

3) koszty eksploatacji i konserwacji. 

§ 23. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, 
dotyczącej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nie przestrzegania 
warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego zwrotu. 

§ 24. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone  
na realizację projektu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Załącznik Nr 1  
do Regulaminu  

 
 
……………………………………………..                                               Miastkowo, ………………………… 
Imię i nazwisko 
 
…………………………………………….. 
adres zamieszkania 
 
……………………………………………..                                                Wójt Gminy Miastkowo 
 nr dow.osob. wydany przez 
 
…………………………………………….. 
 PESEL/NIP 
 
…………………………………………….. 
nr telefonu 
 
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie 
 
………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

 
 

W N I O S E K 
 

Proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości 
położonej w ……………………………., nr działki ……………………………………….… 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w posesji. 
3. Oświadczam, że zamierzam rozpocząć i zrealizować budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków, w terminie od ………….………… do ……………………...…. 
4. Oświadczam, że do tej pory nie korzystałem z dofinansowania budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli 

Urzędu Gminy w celach związanych z realizacją przedsięwzięcia. 
  
 
 
 
Załączniki: 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu lokalizacji budynki i projektowanej oczyszczalni ścieków,  
  potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży. 
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 
- informacja o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków. 
 
 

………………………………………………. 
/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu 

 
 

U M O W A  NR ………………….. 
 
Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy Gminą Miastkowo reprezentowaną  

przez Wójta Gminy Miastkowo Lidię Małgorzatę Grzejka 

a ........................................................, zamieszkałym(łą) w ....................................................... 

legitymującym(cą) się dowodem osobistym nr ...........................; PESEL:..............................  

NIP: ............................ posiadaczem nieruchomości położonej w .............................................. 

(działka numer ............. karta mapy .............), zwanym(ną) dalej posiadaczem nieruchomości. 

§ 1 

1. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię 

ścieków typu…………………………………………………………………………….…. 

spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

24 lipca 2006 roku 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 2006 r. Nr 137 poz. 984). 
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2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia ……….……………………………………….., 

termin zakończenia …………………………………………...……………………...…..  . 

§ 2 

Na podstawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Miastkowo, przyjętego Uchwałą Nr………………………………………….…. 

Rady Gminy Miastkowo, z dnia …………………………….i w oparciu o wniosek posiadacza 

nieruchomości, Gmina Miastkowo zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu gminy w ramach posiadanych środków  

w kwocie ..................................... zł (słownie:...........................................................................). 

§ 3 

Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie mogą być 

one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy. 

§ 4 

1. Posiadacz nieruchomości otrzyma zwrot części kosztów budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej 

umowy – po zakończeniu inwestycji potwierdzonej protokołem i po przedłożeniu 

rachunków. 

2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

sporządzenia protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

§ 5 

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze strony. 

 

 

……………………………………   ……………………………………. 
Gmina Miastkowo     posiadacz nieruchomości 
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Załącznik Nr 3  

  do Regulaminu 
           Miastkowo, dnia ......................................... 

 
 

P R O T O K Ó Ł 
stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na nieruchomości położonej w miejscowości..................................................działka numer ........, 

której posiadaczem jest Pana(Pani) ......................................................................................................... . 

 

Pan(Pani) ................................................................................. zgłosił(a) w Urzędzie Gminy Miastkowo 

zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni. 

 

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ............................ oraz na podstawie złożonych dokumentów: 

1. zgłoszenie do Starostwa oddania do użytku przedsięwzięcia, 

2. pozwolenie na budowę lub zawiadomienie Starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy oczyszczalni 

przydomowej (potwierdzona kserokopia), 

3. imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków 

(potwierdzone kserokopie faktur), 

4. certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, 

potwierdza się /nie potwierdza się/ wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi 

przedstawionymi we wniosku. 

 

Powyższy protokół jest podstawą refundacji części kosztów przez Gminę Miastkowo na warunkach 

określonych w umowie Nr ................................. . 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

Protokół spisano w obecności: 

 

Imię i Nazwisko   Reprezentuje    Podpis 

1. .............................................     Przedstawiciel Urzędu Gminy ............................................... 

2. .............................................     Przedstawiciel Urzędu Gminy ............................................... 

3. .............................................    Posiadacz nieruchomości …………………………… 


