UCHWAŁA NR 30/IV/19
RADY GMINY RUTKI

z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 403 ust. 2,4 pkt. 1 lit. a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999,
z 2018 r. poz. 534, poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648,
poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019 r. poz. 42 i poz. 452, M. P. z 2018 r. poz. 1013 i poz. 1038) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki, ujęte w "Regulamin udzielania z budżetu gminy
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Rutki", stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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Załącznik do uchwały Nr 30/IV/19
Rady Gminy Rutki
z dnia 25 marca 2019 r.
Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
Regulamin ustala zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Rutki, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym
odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-EN 125663:2016-10.
§ 1. 1. Z zakresu obowiązywania uchwały wyłącza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) na obszarze, na którym istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu
kanalizacyjnego, z wyjątkiem, gdy z przyczyn technicznych podłączenie do sieci jest nieuzasadnione;
2) na obszarze, dla którego został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
3) na obszarach, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzania ścieków jest ekonomicznie
uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji;
2. O niezasadności podłączenia do sieci z przyczyn technicznych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 świadczyć
będzie odpowiednia opinia eksploatatora sieci. W przypadku takim, opinie eksploatatora należy dołączyć do
wniosku.
§ 2. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących
przepisach prawa, w tym m. in.: określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§ 3. 1. Wnioskujący (zwany również Dotowanym) na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może
uzyskać dotację w wysokości 3.000,00 zł brutto. (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków.
§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków z budżetu gminy będzie określona uchwalą budżetową na dany rok budżetowy.
2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej, w trybie określonym niniejszym regulaminem,
na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) kopię prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości
oczyszczalni;
2) opis lub kopię projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych w przepisach
prawa.
4. Dotacja celowa może zostać udzielona osobom fizycznym będącym: właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości wytwarzającej ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstwa
domowego.
5. Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową. W przypadku
wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji
jest jego likwidacja. Za likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go
z eksploatacji w prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce.
6. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli
na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego
zbiornika bezodpływowego, wyrażona poprzez złożenie podpisu przez współwłaścicieli na wniosku.
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7. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków
o dofinansowanie powinny ubiegać się wszystkie zainteresowane strony poprzez złożenie wspólnego wniosku
o dofinansowanie.
8. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego
roku w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W roku 2019 wnioski, o których mowa w ust. 8 będą przyjmowane w terminie do 31.07.2019 r.
10. Dotacje przyznawane będą w ilości zgodnej z planem wydatków w budżecie gminy na dany rok
budżetowy.
11. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w danym roku nie będą rozpatrywane w roku następnym.
§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
5) koszty robocizny i montażu, jeżeli nie dokonano zakupu urządzeń.
§ 6. 1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Rutki,
w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa. Weryfikacja
wniosków rozpocznie się po ostatnim dniu składania wniosków i będzie trwała 14 dni.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały nieruchomości, które wykazały w roku poprzedzającym
składanie wniosku największe zużycie wody z gminnej sieci wodociągowej.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych Wójt Gminy Rutki
zawrze z Wnioskodawcą umowę o udzieleniu dofinansowania w terminie 14 dni od dnia pozytywnej
weryfikacji wniosku.
§ 7. 1. Wnioskujący po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie do 31 października
danego roku, zgłasza w Urzędzie Gminy Rutki wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2.
2. Do zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków wnioskodawca dołącza:
1) kopie / oryginały faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków i montażu oraz
dokumentów potwierdzenia zapłaty;
2) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z karta gwarancyjną.
3) oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe jeśli dotyczy
3. Faktura lub rachunek muszą być wystawione po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 3.
§ 8. 1. Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1 dokona oględzin w terminie 14 dni od zgłoszenia wykonania
przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. W wyniku oględzin Komisja sporządzi protokół potwierdzający wybudowanie przydomowej
oczyszczalni ścieków na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
3. Kwota należna dotacji ustalona w protokole zostanie przelana na rachunek wskazany przez
Wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
Wójt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
WNIOSEK
o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
1. OKREŚLENIE CELU INWESTYCJI
Działając w trybie uchwały Nr ………………… Rady Gminy Rutki z dnia ………………w sprawie
określenia zasad i trybu udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki, wnoszę o udzielenie dotacji na inwestycję
z zakresu ochrony środowiska.
2. DANE WNIOSKODAWCY
1) Imię i nazwisko………………………………………………………………………………...;
2) adres zameldowania ………………………………………………………………….............;
3) nr telefonu…………………………………………………………………………………......;
4) seria i nr dokumentu tożsamości …………………………… wydany przez…………….....
…………………………………………………………………………………………………....;
5) Nazwa banku i nr konta na które ma być przekazana dotacja…………………………......;
3. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1) adres ………………………………………………………….……………………………....;
2) nr działki ewidencyjnej i obręb…………………………………………...…………………;
3) rodzaj(typ) przydomowej oczyszczalni ścieków oraz krótki opis techniczny:
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..……………….....
……………………………………………………………………………………………………;
4) planowany okres realizacji inwestycji:
a. data rozpoczęcia ……………….…………,
b. data zakończenia ………………….……...;
4. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z zasadami udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki;
2) nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) jestem osobą fizyczną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wybudowana oczyszczalnia podłączona będzie
do budynku mieszkalnego i oczyszczać będzie ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego;
4) zlikwiduję istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe, jeśli dotyczy;
5) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin i sporządzenia protokołu odbioru wykonanej inwestycji na
mojej nieruchomości;
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji.
5. ZAŁĄCZNIKI
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1) kopia prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia i decyzja administracyjna (w zależności od przepustowości
oczyszczalni);
2) opis lub kopia projektu technicznego instalacji oraz aprobaty techniczne wymagane w przepisach prawa.
3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością- Załącznik Nr 1;
4) Oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Rutki w imieniu
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają
dwie lub więcej osób) - Załącznik Nr 2
5) Oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu - Załącznik Nr 3
………..........................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy, miejscowość, data
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rutki jest: Wójt Gminy
Rutki, ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki;
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki
lub za pomocą adresu iod@gminarutki.pl ;
3) administrator danych osobowych – Wójt Gminy Rutki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Rutki;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rutki;
c) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
5) w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Rutki
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rutki;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
7) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zakres przysługujących praw zależy jednak od
przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych;
9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
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11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane.
………..........................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy, miejscowość, data
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Załącznik Nr 1
do wniosku o udzielanie dotacji
Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, co następuje:
Jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej działką o numerze geodezyjnym
…................ położonej w obrębie…............................................ gm. Rutki.
Prawo własności tej nieruchomości jest potwierdzone wpisem w księdze wieczystej Nr ....................
prowadzonej w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie.
...................................................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2
do wniosku o udzielanie dotacji
Rutki-Kossaki, dnia ……………………… r.
…………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………….
…………………………….
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
Jako współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym ………… położonej w miejscowości
…………................. oświadczam, że wyrażam zgodę na budowę i eksploatację na terenie wymienionej
powyżej nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków oraz likwidację istniejącego zbiornika
bezodpływowego*.
Jednocześnie
upoważniam
Pana/Panią*…………………………………
zam…………………………………legitymującego/-ą się dowodem osobistym nr …….........................
do podpisania w moim imieniu umowy dotacji z Gminą Rutki.
…………………………………
(czytelny podpis)

Id: C33034FF-4204-4785-9A7B-12007B95A628. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 3
do wniosku o udzielanie dotacji
Rutki-Kossaki, dnia ………………… r.
…………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………….
…………………………….
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
W związku ze złożonym w dniu ……………….. r. w Starostwie Powiatowym
w Zambrowie zgłoszeniem zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
działki o numerze ewidencyjnym ……… położonej w miejscowości …………….………………
oświadczam, że w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Starosta Zambrowski nie wniósł sprzeciwu do
realizacji wymienionej powyżej inwestycji.
…………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
……………………, dnia ………….......
…………………………………
/imię i nazwisko/
…………………………………
/adres/
………………………………...
/telefon/
Wójt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
Ja niżej podpisana/y zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie
z obowiązującymi
normami, zlokalizowanej na działce nr ……………………… obręb………………........................
Oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji.
Oświadczam, że zlikwidowałem/am bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.
W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki.
W związku z powyższym proszę o udzielenie i wypłacenie mi dotacji celowej zgodnie z zawartą umową
nr
………….
z dnia………......……w
kwocie
…..……………………………
zł
(słownie:
………………………………………………………………………………………………………...........).
…….....................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1) kopie/oryginały faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków i montażu
oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty;
2) kopie atestów na zakupione urządzenia wraz z karta gwarancyjną.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
PROTOKÓŁ
potwierdzający wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej na działce
nr obręb ………..……………., której właścicielem jest Pan/Pani…………………….
Komisja w składzie:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
stwierdziła, co następuje:
Pan/Pani ..................................................................... zgłosił/a w Urzędzie Gminy Rutki zakończenie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w dniu, to jest przed 31 października ………….… roku.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ………………………. oraz na podstawie złożonych
dokumentów:
1. Zgłoszenie do Urzędu Gminy Rutki wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Kserokopii / oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków
i montażu oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty.
3. Kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną.
Potwierdza się/nie potwierdza się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi
przedstawionymi we wniosku oraz likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
Kwota należnej dotacji wynosi ………………………… zł.
W/w kwotę należy przekazać na rachunek nr ………………….……………………..……………….
w ………………………………………………………...….
Powyższy protokół jest podstawą dofinansowania części kosztów ze środków budżetu Gminy Rutki
na warunkach określonych w umowie nr ……………… z dnia ……………........................
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
..............................................................
(podpis wnioskodawcy)
Podpisy Komisji:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
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Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki
Umowa Nr ............
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Gminą Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki reprezentowaną przez
…………………………. – Wójta Gminy Rutki, zwanej dalej Gminą, a
Panią/Panem ………………………………………….., PESEL: ……………………………
zwanym dalej Wnioskodawcą
§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Wnioskodawcy na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na
terenie
nieruchomości
oznaczonej
numerem
ewidencyjnym
………………
obręb
………………………………….........., zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr ……… Rady Gminy
Rutki z dnia …………2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rutki na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Rutki,
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia
……………......., zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie
z obowiązującym prawem, w szczególności z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 poz. 1202 t.j.)
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2018 r. poz. 799 t.j).
3) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe eksploatowanie
i funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków i tym samym do spełnienia wymogów określonych
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).
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wypłatę dotacji – zgłoszenia wybudowania
oczyszczalni wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków nie później niż do dnia 31 października ……… r.
§ 3. 1. W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela Wnioskodawcy dotacji celowej
w wysokości ...……………zł, (słownie ………………………………….................... złotych).
2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Wnioskodawcy na rachunek bankowy wskazany
we wniosku o wypłatę dotacji - zgłoszeniu wybudowania oczyszczalni, w terminie 14 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku o wypłatę dotacji i jego rozliczenia.
1) Za termin rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o wypłatę dotacji- zgłoszenie
o wybudowaniu oczyszczalni wraz z załącznikami zostanie zaakceptowany przez Komisję oceniającą
wnioski, powołaną odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Rutki i przekazany do wypłaty dotacji na
rachunek Beneficjenta określony we wniosku.
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
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5) koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości do
wspólnej oczyszczalni;
4) koszty transportu;
5) oczyszczalnie ścieków wymagających stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności
angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.
§ 4. 1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
1) przeprowadzenia kontroli wykonania zadania określonego w § 1 oraz wypełniania przez Wnioskodawcę
warunków niniejszej umowy przez Komisję, o której mowa w § 3 ust. 2 podpunkt 1) oraz wezwanie w celu
złożenia stosownych wyjaśnień.
§ 5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny,
właściwy dla Gminy.
§ 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Gmina
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