
UCHWAŁA NR XXIX/156/2021 
RADY GMINY SIEDLEC 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego zasady udzialania i 
rozliczania doacji celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 221 ust. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) i art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. 
poz. 1378, 1565, 2127 i 2338), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się "Regulamin określajacy zasady udzielania i rozliczania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec", w tym kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 

2. Szczegółowe warunki postępowania o przyznanie dofinansowania, jego 
rozliczenia oraz kontroli wykonania zawarte są w załącznikach do uchwały: 

1) Załącznik nr 1 - Regulamin określajacy zasady udzielania i rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec; 

2) Załącznik nr 2 - Upoważnienie do reprezentowania współwłaścicieli w 
postepowaniu o udzielenie dotacji celowej, zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji oraz rozliczenia dotacji celowej na zakup i montaż przydomowej 
oczyszczalni ścieków; 

3) Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy 
Siedlec na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków; 

4) Załącznik nr 4 - Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy 
Siedlec na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków; 

5) Załącznik nr 5 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec 

 
 

Andrzej Kaźmierczak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/156/2021 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siedlec 

Rozdział 1. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania i 
rozliczenia dotacji z budżetu gminy na wspieranie przedsięwzięć na terenie 
Gminy Siedlec 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. 

§ 2. 1. Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków udzielane jest inwestycjom realizowanym przez podmioty i 
jednostki wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 
zwanymi w dalszej części Regulaminu Uprawnionymi. 

2. Dofinansowanie może zostać udzielone Uprawnionym wytwarzającym 
ścieki, będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się 
innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika 
wieczystego. 

§ 3. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą stanowić ona będzie odpowiednio: 

1) Pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz.U.UE.L.2013.352.1, Dz.U.UE.L.2020.215.3, str. 1) lub 

2) Pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z późn. zm. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 z późn. zm., str. 9) 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który chce skorzystać z 
pomocy, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w 
rolnictwie i  pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku 
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podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich 
latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz o 
pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie 
otrzymała w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w 
tym okresie, 

2) Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz.311 ze zm.) 
albo Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 121, poz.810). 

3. Udzielanie pomocy de minimis na podstawie programów pomocy zgodnych 
z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1, 
Dz.U.UE.L.2020.215.3 ) możliwe jest maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

§ 4. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 5. Kryterium uzyskania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków: 

1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub 
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

§ 6. 1. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 4, nie podlegają: 

1) koszty przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia, uzyskania wymaganych 
decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa, 

2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

3) koszty transportu, 

4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) do przydomowej 
oczyszczalni ścieków, 

6) rozbiórka i utylizacja wyłączonych z eksploatacji zbiorników bezodpływowych. 
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2. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności 
oczyszczania muszą spełniać wymagania obowiązujących norm, określone na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 
U. z 2020r., poz. 215 z późn. zm.) oraz wymogi Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U z 2019. poz. 1311). 

§ 7. 1. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej 
nieruchomości przysługuje tylko jeden raz. 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana 
jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł. 

3. W przypadku, gdy zabudowana nieruchomość stanowi przedmiot 
współwłasności lub współposiadania, a każdy współwłaściciel wykona podłączenie 
do odrębnej przydomowej oczyszczalni ścieków, dotacja może być udzielona 
każdemu przyłączającemu współwłaścicielowi. 

4. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków 
do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dofinansowanie może ubiegać się 
tylko jeden wnioskodawca. 

§ 8. 1. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków 
musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, 
regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach 
ochrony środowiska określających warunki, jakie należy spełniać przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego . 

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

Rozdział 2. 
Wysokość dotacji 

§ 9. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej 
przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i stanowi refundację kosztów 
kwalifikowanych poniesionych w związku z budową. 

2. Uprawniony może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, lecz nie więcej niż 4.000 zł brutto 
(cztery tysiące złotych). 
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3. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Siedlec przeznaczoną 
na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała 
budżetowa na dany rok budżetowy. 

Rozdział 3. 
Tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 10. 1. Postępowanie o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków inicjowane jest poprzez złożenie do Urzędu 
Gminy Siedlec pisemnego wniosku przez Uprawnionego. 

2. Wnioski o uzyskanie dofinansowania składa się w terminie do 30 
października w roku 2021, a w latach kolejnych do 31 marca. 

3. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać: 

1) dane Uprawnionego, w tym: w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, 
adres    zamieszkania, PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów - nazwę, 
NIP,  REGON i adres siedziby, 

2) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie 
polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, 

3) informację o tytule prawnym do dysponowania nieruchomością, 

4) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków, 

5) szacunkowy koszt przedsięwzięcia, 

6) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, 

7) numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, 
zainstalowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 

3) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 
powyżej 7,5 m3/d kopię pozwolenia na budowę lub w przypadku oczyszczalni 
o wydajności do 7,5 m3/d kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo 
Powiatowe w Wolsztynie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 
budowlanych, 

4) kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na 
dobę, 

5) tytuł prawny do nieruchomości. 
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5. Wnioski o uzyskanie dofinansowania podlegać będą weryfikacji w zakresie 
spełnienia wymagań określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od daty 
złożenia wniosku przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

6. Na etapie rozpatrywania wniosku, pracownik upoważniony przez Wójta 
Gminy Siedlec może skontrolować teren, na którym ma być realizowana 
dofinansowywana inwestycja. 

7. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych 
załączników, Wójt Gminy Siedlec wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w 
terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

8. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu 
Gminy Siedlec i realizowane do czasu wyczerpania środków, o którym mowa w § 
9. W przypadku większej liczby wniosków zostaną one zweryfikowane pod 
względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku 
budżetowym. 

9. Jeżeli przedłożony wniosek nie spełnia warunków koniecznych do udzielenia 
dotacji, określonych w regulaminie, rozpatrzenie wniosku może być uzależnione 
od złożenia przez Uprawnionego w określonym przez Wójta Gminy Siedlec 
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów. 

Rozdział 4. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 11. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do 
dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Uprawnionym o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w 
której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji. 

2. Podpisując umowę o udzielenie dotacji Uprawniony zobowiązuje się do 
realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

§ 12. 1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni, Uprawniony 
zgłasza jej zakończenie pisemnie do Urzędu Gminy Siedlec wraz z kopią faktur 
lub rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki oraz 
kopią dokumentów potwierdzających zgodność przedsięwzięcia z wymogami 
technicznymi przewidzianymi w przepisach prawa, tj. 

1) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych, z potwierdzeniem braku sprzeciwu, 

2) stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające zgodność przydomowej 
oczyszczalni ścieków z normami obowiązującymi w przepisach prawa, 
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3) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy - w 
przypadku, gdy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała 
pozwolenia. 

2. Po zgłoszeniu, o którym mowa w ust.1, w ciągu 14 dni, dokonuje się 
protokolarnego odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków przez pracowników 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W tym celu 
przeprowadza się wizję lokalną nieruchomości, na której prowadzona jest 
inwestycja, celem sprawdzenia czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało zgodnie 
z niniejszym Regulaminem i umową. 

3. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez pracowników 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnej wizji w 
terenie, w terminie 30 dni od daty sporządzonego protokołu. 

4. Kwotę dofinansowania, o której mowa w § 9 ust. 2 wylicza się przyjmując 
wartość brutto udokumentowanych poniesionych kosztów. 

§ 13. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi 
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni 
ścieków lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w 
wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń w 
terminie 5 lat od dnia przekazania środków (§  5 pkt 2 w umowie). 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 14. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy ustaw, w szczególności: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo 
ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/156/2021 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Upoważnienie do reprezentowania współwłaścicieli w postepowaniu o 
udzielenie dotacji celowej, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz 

rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

My, będący współwłaścicielami działki nr …………………….., położonej w 
miejscowości…………………………., upoważniamy Pana/Panią ……………………………………,        
zam. ………………………………………………………………….., legitymującego/cą się dowodem 
osobistym seria i nr ……………………………….do reprezentowania współwłaścicieli w 
postępowaniu o udzielenie dotacji celowej, zawarcia umowy o udzielenie dotacji 
oraz rozliczenia dotacji celowej na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków  w naszym imieniu. 

……………………………, dnia ………………… 

(miejscowość) 

…………………………………………………….. 

         (podpis współwłaścicieli) 

      …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 37FA25CA-E1C6-4F53-9922-5481DAE689C3. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/156/2021 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze srodków Gminy Siedlec na zakup i 
montaż przydomowych oczyszcalni ścieków 

         Wójt Gminy Siedlec 

         ul. Zbąszyńska 17 

         64-212 Siedlec 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej za środków Gminy Siedlec na zakup i 

montaż przydomowych oczyszczalni ścieków 
1. Informacja o wnioskodawcy 

Imię i nazwisko/nazwa*      ……………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziby* ……………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………….. 

wydany przez ………………………………………………………………………………....... 

PESEL ………………………………………………………………………………………........... 

NIP …………………………………………………………………………………………............ 

REGON ……………………………………………………………………………………........... 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………........ 

*niepotrzebne skreślić 

2. Lokalizacja planowanych prac  

Miejscowość ………………………………………………………………………………........ 

Ulica i numer ………………………………………………………………………………....... 

Nr ewidencyjny działki ……………………………………………………………………... 

Obręb ……………………………………………………………................................ 

Nr księgi wieczystej ................................................................ 

3. Rodzaj podmiotu ubiegającego się o dotacje (właściwe zaznaczyć X)  

□ osoba fizyczna 

□ wspólnota mieszkaniowa 

□ osoba prawna 

□ przedsiębiorca 
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□ inna (podać jaka) ………………………………………………………………………............ 

4. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć X)  

□ własność  

□ współwłasność ( w tym małżeńska) 

□ użytkowanie wieczyste 

□ inne (podać jakie) ………………………………………………………………………............. 

5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni:  

•Dane producenta oczyszczalni: 

………………………………………………………...........................................…..... 

………………………………………………………...........................................…..... 

………………………………………………………...........................................…..... 

•Typ oczyszczalni: ……………………………………………………………………................... 

•Przepustowość oczyszczalni:………………m3/d 

•Rodzaj zastosowanej technologii (właściwe zaznaczyć X)  

□ drenaż rozsączający 

□ filtr piaskowy 

□ gruntowo roślinna 

□ złoże biologiczne 

□ osad czynny 

□ hybrydowa 

•Liczba mieszkańców korzystających z przydomowej oczyszczalni ………… 

•Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do przydomowej 
oczyszczalni................................................................................... 

6. Koszty inwestycji objętej dotacją:  

•planowany koszt realizacji ………………………………………………………...zł 

•wnioskowana kwota dotacji…………………………………………………………zł 

•wnioskowana kwota dotacji stanowi ……………………. % całkowitych kosztów 

7. Planowana data rozpoczęcia inwestycji:   ................................... 

Planowana data zakończenia inwestycji:   ................................. 

8. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:  

……………………………………………………………………………………………......................... 
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Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr ….. z 
dnia ….. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania i 
rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. 

Oświadczam, że nie korzystam i zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł 
dofinansowania przedsięwzięcia, którego wniosek dotyczy. 

……………………………. …………………………………. 

/miejscowość i data/ /czytelny podpis/ 

Wykaz załączników: 

1. …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………... 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że, Administratorem 
danych zebranych podczas naboru wniosków o dofinansowanie jest Wójt Gminy 
Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, tel. 68 384 85 21, e-mail: 
ug@siedlec.pl;       

2. Moje dane są przetwarzane do realizacji naboru wniosków o dotację na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Siedlec; 

3. Moje dane będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami 
prawa; 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z 
przepisów prawa m. in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, a także ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

5. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych; 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze wniosków, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 
naborze wniosków. 
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……………………………………..     ......………………………… 

     (miejscowość i data)      (podpis)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/156/2021 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Siedlec na zakup i 
montaż przydomowej oczyszczalni ścieków 

       ..........................., dnia............. 

………………………………………… 

/imię i nazwisko/nazwa/ 

………………………………………… 

………………………………………… 

/adres/ 

………………………………………… 

/nr telefonu/ 

        Wójt Gminy Siedlec 

        ul. Zbąszyńska 17 

        64-212 Siedlec 

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Siedlec na zakup i 
montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

1. Data i numer umowy dotacji ………………………………………………………………….. 

2. Wysokość udzielonej dotacji ………...………………………………………………………... 

3. Data zakończenia inwestycji …………..…………………………………………………....... 

4. Wartość inwestycji wynikająca z faktur i rachunków ……………………………... 

5. Przedkładam następujące dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji: 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………… 

………………………….. 

           (podpis)
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/156/2021 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

        ......................., dnia .............. 

………………………………………… 

/imię i nazwisko/nazwa/ 

………………………………………… 

………………………………………… 

/adres/ 

………………………………………… 

/nr telefonu/ 

         Wójt Gminy Siedlec 

         ul. Zbąszyńska 17 

         64-212 Wolsztyn  

ZGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie 
przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód. 

Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków: .........………………………………………………………………………….... 

………………………….. 

           (podpis)
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zaspokojenie zbiorowych

potrzeb wspólnoty w tym m.in. w sprawie kanalizacji, usuwania i oczyszczania

ścieków komunalnych należy do zadań własnych gminy. Jednakże budowa

zbiorczej kanalizacji nie zawsze jest techniczie możliwa lub ekonomicznie

uzasadniona. Alternatywnym rozwiązaniem dla właścicieli takich

nieruchomości jest wyposażenie budynków mieszkalnych w przydomowe

oczyszczalnie ścieków. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla

środowiska naturalnego jak i właścicieli nieruchomości, którzy mogą

mniejszym kosztem, w prawidłowy sposób zagospodarować ścieki bytowe. Na

podstawie art. 403 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) środki budżetu gminy

mogą byc przeznaczone na dotacje celowe, z zakresu finansowania ochrony

środowiska i gospodarki wodnej, udzilane podmiotom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych

będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Niniejsza uchwała w

sposób szczegółowy określa kto i na jakich zasadach może ubiegać się o

przyznanie dotacji.

Pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. (znak: GKOŚ.6234.6.2020) Wójt Gminy

Siedlec zgłosił Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt

ww. uchwały celem uzgodnienia. W odpowiedzi z dnia 8 lutego 2021 r. (znak:

DMP-2.530.78.2021) uzgodniono projekt ww. uchwały z uwagami, które

zostały uwzględnione w jej treści.

Pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. (znak: GKOŚ.6234.6.2020) Wójt Gminy

Siedlec zgłosił Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ww. uchwały celem

uzgodnienia. W odpowiedzi z dnia 8 lutego 2021 r. (znak:

BF.pp.0220.98.2021) uwzględniono ww.projekt uchwały bez uwag.
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