
UCHWAŁA NR XLI/308/2017
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nie objętych granicami Aglomeracji Gliwice"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875) oraz art. 400a ust.1 pkt 2, art.403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.519 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XXVIII/207/2016 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nie objętych granicami Aglomeracji Gliwice”, Rada 
Miejska w Pyskowicach uchwala co następuje:

§ 1.  Określa się zasady udzielania dotacji na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nie objętych granicami Aglomeracji Gliwice”.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczenia, określa Regulamin realizacji Programu 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami 
Aglomeracji Gliwice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Józef Rubin
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/308/2017

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2017 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji w ramach „Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice”

§ 1.  Kryteria wyboru inwestycji do udzielenia dotacji

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy na 
wspieranie przedsięwzięć na terenie Gminy Pyskowice zmierzających do poprawy stanu środowiska 
naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków 
w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub do wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie obejmowała jedynie biologiczne 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania normy PN-EN 12566-3+A1 lub nowszej z tym, że 
nie będą dotowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający.

3. Dotowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do 
unieszkodliwiania ścieków, o przepustowości do 5 m3/dobę, dla budynku/ów do niej podłączonego/ych, 
oddanego/ych do użytkowania na dzień złożenia wniosku o włączenie do Programu, a dotychczasowe 
urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków będą zlikwidowane lub trwale odłączone po 
dokładnym oczyszczeniu.

4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować ścieki od wszystkich użytkowników lokali 
wyodrębnionych w budynku mieszkalnym, który podłączony będzie do przydomowej oczyszczalni 
wybudowanej w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na 
terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice.

5. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych 
granicami Aglomeracji Gliwice uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Pyskowice, które 
znajdują się poza terenami Aglomeracji Gliwice i które jednocześnie nie są objęte lokalnymi sieciami 
kanalizacyjnymi oraz ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia się do 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

§ 2.  Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice jest złożenie Wniosku o włączenie do 
udziału w Programie.

2. Wnioski o przystąpienie do Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice winny być złożone do końca każdego roku 
kalendarzowego.

3. Przystępując do Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na 
terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice Wnioskodawca oświadcza, że jest właścicielem, 
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości, jak również najemcą albo posiadaczem 
legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika 
wieczystego.
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4. Wnioski pozytywnie zweryfikowane zostaną wpisane na Listę Inwestorów w ramach limitów 
ilościowych określonych na dany okres. O kolejności przyznawania dotacji decyduje kolejność składania 
wniosków przy czym pierwszeństwo w udzieleniu dotacji przysługuje Wnioskodawcom, którzy przed datą 
uchwalenia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice” złożyli w Urzędzie Miejskim 
w Pyskowicach wstępną Ankietę - Zgłoszenie do udziału w „Programie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice”.

5. W przypadku złożenia na dany okres większej ilości Wniosków niż ilość przewidziana do realizacji, po 
wypełnieniu Listy Inwestorów, pozostali Wnioskodawcy zostaną wpisani na Listę Rezerwową zgodnie 
z kolejnością wpływu wniosków. Zwolnione miejsce na Liście Inwestorów uzupełnia się o kolejnego 
Wnioskodawcę z Listy Rezerwowej.

§ 3.  Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

1. Wnioskodawca po przeprowadzeniu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego zostaje pisemnie 
poinformowany o umieszczeniu na Liście Inwestorów i zobowiązany do złożenia oświadczenia o gotowości do 
realizacji zadania.

2. Wnioskodawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla 
realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Umowa o udzielenie dotacji zostanie zawarta z Wnioskodawcą z Listy Inwestorów (zwanym dalej 
Inwestorem), który w wyznaczonym  terminie przedłoży  dokumenty o których mowa w ust.4.

4. Przed podpisaniem Umowy na udzielenie dotacji, Inwestor wskaże samodzielnie wybranego Wykonawcę 
biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (dostawcę i montażystę) oraz przedłoży:

a) kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia odnośnie zamiaru budowy 
przydomowej oczyszczalni złożonego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wraz z oryginałem 
zaświadczenia wydanego przez Starostwo Powiatowe potwierdzającego brak sprzeciwu co do planowanej 
budowy przydomowej oczyszczalni,

b) oświadczenie zawierające informację o sposobie odprowadzenia oczyszczonych ścieków z przydomowej 
oczyszczalni oraz oświadczenie o prawidłowym eksploatowaniu przydomowej oczyszczalni i terminowym 
dostarczaniu badań jakości ścieków,

c) kopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane),

d) kopię opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (jeżeli będzie 
wymagana),

e) kosztorys wykonania biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków i kopię umowy na jej wykonanie 
zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,

f) dokumenty potwierdzające, że planowana do montażu biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków 
spełnia wymagania normy PN-EN 12566-3+A1 lub nowszej tj.:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (znak CE ) dla biologicznej przydomowej oczyszczani ścieków na 
zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 (lub nowszą),

- Raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub 
nowszą. Raport musi być wydany przez laboratorium notyfikowane.

g) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dotychczasowe urządzenie do gromadzenia i odbierania 
ścieków (szambo) będzie zlikwidowane lub trwale odłączone po dokładnym oczyszczeniu od istniejącej 
instalacji sanitarnej, stosownie do obowiązujących przepisów niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków oraz, że wyraża zgodę na płatność należności za fakturę obejmującą 
i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie określonym w §4 ust. 4.

5. Inwestor po całkowitym zakończeniu zadania związanego z zakupem i montażem biologicznej 
przydomowej oczyszczalni w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego 
zobowiązany będzie do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach:
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a) oryginału faktury wystawionej na Inwestora, potwierdzającej wykonanie zadania obejmującego koszt zakupu 
i montażu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, faktura powinna zostać wystawiona przez 
Wykonawcę nie wcześniej niż data podpisania Protokołu odbioru końcowego,

b) kopii protokołu odbioru końcowego, oryginał do wglądu,

c) kopii zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawa Ochrony 
Środowiska (art.152 Dz.U. z 2017 r. poz.519 z poźn. zm.) zawierającego potwierdzenie jego złożenia 
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach), oryginał do wglądu.

6. W terminie 2 miesięcy od daty podpisania przez Inwestora i Wykonawcę protokołu końcowego, Inwestor 
zobowiązany jest przedłożyć kopię  wyników  badania przez akredytowane laboratorium  ścieków 
nieoczyszczonych doprowadzanych do przydomowej oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni.

7. Inwestor zobowiązany jest przynajmniej raz w roku, przez okres obowiązywania Umowy zlecać 
akredytowanemu laboratorium wykonanie badań jakości ścieków nieoczyszczonych doprowadzanych do 
przydomowej oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych odpływających z przydomowej oczyszczalni ścieków 
w celu udokumentowania prawidłowego działania oczyszczalni. Wyniki badań należy przedłożyć  w terminie 
do 15 października każdego roku w czasie trwania umowy.

8. W trakcie realizacji zadania i przez okres obowiązywania Umowy Inwestor zapewni wstęp na 
nieruchomości objęte Umową, osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice, 
w szczególności przedstawicielom Gminy Pyskowice i WFOŚiGW, celem przeprowadzenia kontroli.

9. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być przez Inwestora trwale oznaczona symbolem CE.

§ 4.  Sposób rozliczenia dotacji 

1. Kwota dotacji będzie wynosić 100% kosztów kwalifikowanych - jednak nie więcej niż 15 000 zł brutto.  
Kosztem kwalifikowanym jest dostawa i montaż jednej przydomowej oczyszczalni.

2. Kosztami kwalifikowanymi nie są:

- koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków;

- koszty sporządzenia niezbędnej dokumentacji (np. projekt przydomowej oczyszczalni, pozwolenie 
wodnoprawne, opinia Sanepidu itp.);

- koszty żwiru i piasku;

- koszty wykonywania badań ścieków.

3. Podstawą wypłaty dotacji będzie Protokół przyznania dotacji, sporządzony po przeprowadzeniu kontroli 
wykonania zadania. Kontrola zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela Gminy Pyskowice w terminie 
3 dni roboczych od wykonania obowiązku określonego w §3ust.5.

4. Rozliczenie zadania nastąpi po uregulowaniu przez Gminę Pyskowice należności wynikających 
z dostarczonej przez Inwestora i zaakceptowanej przez Gminę faktury obejmującej koszt dostawy i montażu 
przydomowej oczyszczalni. Gmina Pyskowice przekaże przyznaną Inwestorowi kwotę dotacji bezpośrednio na 
konto Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od daty Protokołu przyznania dotacji.

§ 5.  Wyłączenie Inwestora z Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice

1. Inwestor związany jest warunkami Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice i Regulaminu w okresie od złożenia 
wniosku do terminu końca obowiązywania Umowy.

2. Wyłączenie Inwestora z Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice 
na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice może nastąpić:

a) na wniosek Inwestora,

b) wskutek nie spełnienia przez Inwestora warunków Regulaminu,
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c) w skutek odstąpienia Inwestora od podpisania Umowy,

d) nie dopełnienia warunków Umowy.

§ 6.  . Zasady zwrotu dotacji

1. Dotacja podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

a) braku eksploatacji lub eksploatacji przydomowej oczyszczalni niezgodnie z warunkami eksploatacji oraz 
zaleceniami producenta,

b) uniemożliwienia wykonania kontroli przydomowej oczyszczalni osobie upoważnionej do kontroli,

c) nieprzedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentów potwierdzających prawidłową eksploatację 
oczyszczalni,

d) nieprzedłożenia wyników badań ścieków, o których mowa w §3 ust. 7 w wyznaczonym terminie,

e) stwierdzenia na podstawie przedstawionych przez Inwestora badań ścieków, o których mowa w §3 ust. 7, że 
przydomowa oczyszczalnia ścieków nie zapewnia oczyszczania ścieków w stopniu wymaganym określonym 
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).

2. Zwrot dotacji następuje wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2077).
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Uzasadnienie

W świetle art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które m.in. może polegać na udzielaniu dotacji celowej. Zasady
udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji dofinansowania oraz
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa rada gminy w drodze
uchwały.

„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nie objętych
granicami Aglomeracji Gliwice” zakłada dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych
oczyszczalni ścieków za środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Program uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na obszarach, dla których budowa
zbiorczych systemów odprowadzania ścieków nie jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 poz.995) tj. nieruchomości znajdujące się poza granicami Aglomeracji
Gliwice (zgodnie z Uchwałą nr V/15/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2015 r.
wyznaczono Aglomerację Gliwice).

Regulamin będący załącznikiem do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na cele
związane z realizacją ”Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na
terenach nie objętych granicami Aglomeracji Gliwice” określa w sposób szczegółowy kto i na jakich
zasadach może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz precyzuje
tok postepowania przy składaniu wniosków.

Warunkiem otrzymania środków finansowych będzie likwidacja zbiornika na ścieku bytowo-gospodarcze
(szamba) i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach
mieszkalnych. Wybudowane oczyszczalnie będą charakteryzowały się wysokim stopniem redukcji
zanieczyszczeń w ściekach.
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