
UCHWAŁA NR XXIV/228/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 
obszarze gminy Sieroszewice, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia.  

2. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno – bytowych z budynków 
zlokalizowanych na terenie gminy Sieroszewice w celu poprawy stanu naturalnego środowiska poprzez 
ograniczenie ilości odprowadzonych 
i nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód. 

3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), będące właścicielami, 
współwłaścicielami użytkownikami wieczystymi, współużytkownikami wieczystymi, jak również najemcami 
lub posiadaczami legitymującymi się innym prawem do nieruchomości, za zgodą właściciela, współwłaściciela, 
użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych. 

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

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

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

3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej projektowanej lub planowanej sieci 
kanalizacyjnej. 

2. Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci 
kanalizacyjnej wymaga pisemnego potwierdzenia zarządcy sieci kanalizacyjnej. 

§ 3. 1. Oczyszczalnie ścieków lub jej elementy pod względem skuteczności oczyszczania muszą spełniać 
wymagania obowiązujących norm, oraz wymogi określone w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 poz.1220).  

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

§ 4. 1. Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu nowych 
przydomowych oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

2. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa, 

2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

3) koszty transportu, 
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4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

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

6) wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy. 

§ 5. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch 
lub więcej źródeł. 

2. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej 
oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może ubiegać się tylko jeden 
z wnioskodawców. 

3. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków 
istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca zobowiązany jest do zlikwidowania 
zbiornika. 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Sieroszewice przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia: 

1) w Urzędzie Gminy Sieroszewice – sekretariat pok. nr 10, 

2) na adres Urzędu Gminy: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. 

2. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice. 

3. Wniosek o dofinansowanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały należy składać do 
Urzędu Gminy Sieroszewice w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku budżetowego. O kolejności 
udzielania dofinansowania decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice kompletnych wniosków 
spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków 
przeznaczonych na ten cel  
w danym roku budżetowym, lecz nie później niż do 30 września.  

4. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania 
będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieroszewice oraz 
na stronie Urzędu Gminy 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości na której zrealizowana będzie inwestycja nie starszy niż 
3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub wydruk z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych wygenerowany nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku 
posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną 
zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na 
realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), 

2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu, 

3) pozwolenie wydane przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę lub kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe 
w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących 
przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m³ na dobę z adnotacją „Nie wnoszę sprzeciwu w sprawie 
zamiaru rozpoczęcia robót objętych niniejszym zgłoszeniem”,  

4) opinii zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana. 

6. Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 3 prowadzi działalność gospodarczą w budynku objętym 
wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, będzie ona 
stanowiła: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu 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. Urz. UE  L 352/1 z 24.12.2013, z późn. zm. ) lub  

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) r. lub 
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3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis   
 w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45,  
z późn. zm.). 

7. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla 
którego dofinasowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy złożyć dokumenty i informacje, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 
ze zm.) : 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311, z późn. zm. ) albo w 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 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą 
rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy. 

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

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, 
o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania 
dotacji. 

4. Wnioski kwalifikuje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Sieroszewice. 

5. Protokół z posiedzenia komisja przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

6. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji pomiędzy wnioskodawcą a Gminą 
Sieroszewice przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni zawarta zostanie umowa o udzielenie 
dotacji. 

7. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina Sieroszewice zawiadomi podmiot, o którym mowa 
w § 1 ust. 3 o przyznaniu dotacji o oraz terminie i miejscu podpisania umowy. 

8. Nie stawienie się podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 3 w miejscu i terminie o którym mowa 
w ust. 7 uznaje się za jego rezygnacje z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego terminu 
uprawniony podmiot nie wystąpi o jego zmianę. 

9. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy. 

10. Bez rozpatrzenia pozostawiane będą wnioski: 

1) niespełniające wymogów formalnych (niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione) 
lub nieuzupełnione w wyznaczonym terminie, po wezwaniu do uzupełnienia, 

2) złożone po terminie, 

3) dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym. 

11. W przypadku dołączenia do wniosku kserokopii dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedłożenia w Urzędzie Gminy Sieroszewice oryginałów dokumentów w celu ich uwierzytelnienia. 

§ 8. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 7  ust. 6. 

2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 2 miesięcy od chwili podpisania umowy, o której 
mowa w § 7  ust. 6, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku.  
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§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przekłada rozliczenie dotacji 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć: 

1) kserokopie faktury lub rachunku wystawionych na Wnioskodawcę na zakup lub zakup i  montaż 
przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oryginałem ww. do wglądu, 

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wskazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
(bezpieczeństwo konstrukcji) oraz użytkowymi (odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony 
środowiska) - ważne w dniu zakupu oczyszczalni, 

3) kopię zgłoszenia do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (sporządzone zgodnie 
z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska), 

4) kopię protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego przez osobę posiadającą 
stosowne oświadczenie. 

§ 10. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/228/2021 z dnia 18 maja 2021 r.  
 

 

 

....................................................................... 
/Miejscowość i data/ 

 
......................................................................... 
/Imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
........................................................................ 
/Adres korespondencyjny/ 
........................................................................ 
....................................................................... 
/Telefon kontaktowy/ WÓJT GMINY SIEROSZEWICE 
........................................................................ 
/PESEL, Regon, NIP* - niepotrzebne skreślić/ 

 
 
 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym....................................................położonej  
w miejscowości........................................................... . 
Jednocześnie oświadczam, że : 
1. jestem właścicielem* , współwłaścicielem* w/w nieruchomości, posiadam inny tytuł prawny do 
władania nieruchomością* / podać jaki / …………………………………………………………………………………………………. 
2. wniosek dotyczy budowy  oczyszczalni ścieków…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (podać typ, nazwę oczyszczalni, przepustowość dobową, ilość osób, którą oczyszczalnia będzie 
obsługiwała) 
3. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi …………………………………………………………………………………… 
4. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba*.................................................................... 
5.Planowany okres realizacji przedsięwzięcia : 
data rozpoczęcia:…………………………………………….. 
data zakończenia: ............................................... 

 
 

Do wniosku załączam: 
1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja nie starszy niż 3 

miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub wydruk z Centralnej Bazy Danych 

Ksiąg Wieczystych wygenerowany nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku (w 

przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy 

dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność 

należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli), 

2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu, 

3) pozwolenie wydane przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę lub kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych 

dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m³ na dobę z adnotacją „Nie wnoszę 

sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych niniejszym zgłoszeniem”  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/228/2021 z dnia 18 maja 2021 r.  
 

4) Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla 
którego  dofinasowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy złożyć dokumenty i informacje, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 zm.) : 
 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm. ) albo w 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 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

5) opinii zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana.  

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że: 
1) zapoznałem/łam się z zasadami udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowej   oczyszczalni   ścieków   na   obszarze   gminy    Sieroszewice    określonej    w    Uchwale  
Nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r.  
2) nie korzystam z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł, 
3) zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
4) Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora 
określonego w pkt. 1, w celu realizacji udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej.  

 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
/ podpis wnioskodawcy/ 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/228/2021 z dnia 18 maja 2021 r.  

 
 

 

 

 
......................................................... 
/Imię i nazwisko , nazwa podmiotu, 
któremu udzielono dotacji */ 

 

..................................................... 
/Miejscowość i data/ 

 
 

 

......................................................... Wójt Gminy Sieroszewice 
/Adres korespondencyjny/ 

 
......................................................... 
/Telefon kontaktowy/ 
 
 
 

 
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków 
 

1. Data i numer umowy o dotację............................................................................................................... 
2. Wysokość udzielonej dotacji................................................................................................................... 
3. Data zakończenia inwestycji................................................................................................................... 
4. Wartość przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktur/y/ rachunku/ów …………………………. 
5. Oświadczam, że wybudowałem przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami prawa. 
6. Oświadczam, iż realizując przydomową oczyszczalnię ścieków korzystam , nie korzystam * z prawa 
odliczenia podatku VAT 

 
 
 

Załączniki: 
1) kserokopie faktury lub rachunku wystawionych na Wnioskodawcę na zakup lub zakup i  montaż 

przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oryginałem w/w do wglądu.  

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wskazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi (bezpieczeństwo konstrukcji) oraz użytkowymi (odpowiednie warunki higieniczne, 

zdrowotne i ochrony środowiska) - ważne w dniu zakupu oczyszczalni.  

3) Kopię zgłoszenia do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (sporządzone zgodnie  

z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) 

4) Kopię protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego przez osobę 

posiadającą stosowne oświadczenie.  

 
 
 

 
……………………………………………………………………….. 

czytelny podpis 

pieczęć firmowa* 

 
*niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XXIV/228/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 18 maja 2021 r. 
 
 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice  

 
 

 W celu poprawienia stanu środowiska na obszarze gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego 
pozbywania się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym jest 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2020 r . poz. 1219 ) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
o którym mowa w ust. 1 i 2 może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) z budżetu gminy lub 
budżetu powiatu. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje się umożliwić skorzystanie z 
dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gdzie brak jest systemu 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.  
 
Uchwała określa sposób szczegółowy, kto na jakich zasadach może ubiegać się  
o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz określa zasady udzielania dotacji i 
sposób jej rozliczania.  
 
Z uwagi na fakt, że w określonych przypadkach udzielana dotacja celowa może stanowić pomoc de minimis 
przed przedłożeniem projektu uchwały Radzie Gminy Sieroszewice został on zgłoszony do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgodnie z art. 7 ust. 3 i 
3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 
2021 poz. 743 ze zm.) celem wydania opinii w ustawowym terminie 14 dni. Po uwzględnieniu zaleceń 
Prezesa UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.   
  
Przyjęcie uchwały pozwoli na realizację zadania określonego w budżecie Gminy Sieroszewice pod nazwą 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”  
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.   
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