
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/315/2022 
RADY GMINY HRUBIESZÓW 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Hrubieszów polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1973, ze zm.), Rada Gminy Hrubieszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Hrubieszów polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hrubieszów. 

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

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Hrubieszów 

 
 

Aneta Dąbrowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2022 r.

Poz. 3507



Załącznik do uchwały Nr XLIII/315/2022 

Rady Gminy Hrubieszów 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Hrubieszów polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

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

2. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Hrubieszów na dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 litera a) ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973). 

§ 2. 1. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na obszarze gminy Hrubieszów, dla osób spełniających poniższe kryteria: 

1) są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie gminy Hrubieszów; 

2) posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Hrubieszów; 

2. Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

§ 3. 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
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 r. poz.1311). 

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

§ 4. 1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków 
spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków 
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. 

2. Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 90% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa; 

2) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3) wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej. 

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

2. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której pobudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków, 
istnieje zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, wnioskodawca zobowiązany jest do zaprzestania 
użytkowania takiego zbiornika. 

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

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu, składa się do 
wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć: 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3507



1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (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) pozwolenie wydane przez Starostę Hrubieszowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie o zamiarze przystąpienia do 
wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni wraz z mapą nieruchomości 
określającą lokalizację planowanej oczyszczalni; 

3) pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę. 

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

2. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Wójt Gminy 
Hrubieszów wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie 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 § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, Wójt Gminy Hrubieszów zawiadamia wnioskodawcę 
o odmowie przyznania dotacji. 

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Hrubieszów a podmiotem 
uprawnionym do otrzymania dotacji celowej. 

§ 8. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 7 ust. 4. 

§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada wniosek o wypłatę 
dotacji celowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

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

1) oryginał imiennych faktur lub rachunków potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację 
przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał będzie zwrócony po opieczętowaniu); 

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

3) kopia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 3). 

3. Gmina Hrubieszów dokona wypłaty kwoty dotacji w terminie do 14 dni od dnia spełnienia ostatniego 
z warunków wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 2 dotacja nie zostanie udzielona 
a umowa zostanie rozwiązania z winy Wnioskodawcy. 

5. Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Hrubieszów. 

6. Opóźnienie w wypłacie dotacji z przyczyn niezależnych od Gminy Hrubieszów, w szczególności zmiany 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa, nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie 
w wypłacie dotacji. 

§ 10. 1. Podmiot któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 
14 dni od daty jej udzielenia. Druk rozliczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

2. Wraz z rozliczeniem wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające opłacenie faktur 
lub rachunków przedstawionych wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. 

3. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia zapłaty na rzecz wykonawcy, Wójt Gminy Hrubieszów 
uzna dotację za nierozliczoną. 

4. 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.). 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 

O DOTACJĘ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

(należy wypełnić drukowanymi literami) 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
1. Imię i nazwisko  
2. Adres 

zamieszkania 
wnioskodawcy 

 

3. Adres do 
korespondencji 
(jeżeli jest inny 
niż wskazany w 

pkt 2.) 

 

4. Numer telefonu:  
seria numer wydany przez 5. Dokument 

tożsamości    
6. PESEL  

II. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU 
7. Rodzaj inwestycji budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

III. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Miejscowość  

Nr ewidencyjny 
działki 

 
8. 

Obręb  
Rachunek 
bankowy 

wnioskodawcy 
(nazwa banku) 

 9. 

Nr konta                           
10. Oświadczenia 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: 
a)nie będę starał/ła się o dofinansowanie z innych źródeł dofinansowania do przedmiotowego 
przedsięwzięcia, 
b)zapoznałem/łam się z Regulaminem i zasadami przyznawania dotacji z budżetu Gminy 
Hrubieszów oraz w pełni akceptuję jego warunki. 

Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku): 

(wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wnioskodawcę na każdej stronie za zgodność 
z oryginałem) 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości; 

- zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku 
o udzielenie dotacji; 

- dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi 
przepisami (pozwolenie wydane przez Starostę Hrubieszowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie o zamiarze 
przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni); 
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- mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków, stanowiąca integralną część dokumentów; 

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji 

- inne dokumenty (wymienić jakie): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

…………………………….. 

(miejscowość, data) 

…………………………………………. 

(podpis/ podpisy) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

DANE WNIOSKODAWCY 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI 
(należy wypełnić drukowanymi literami) 

W związku z zakończeniem w dniu …………………… realizacji zadania polegającego na budowie 
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów oraz zgodnie z postanowieniami umowy Nr 
……………. z dnia ………………..…… zawartej z Gminą Hrubieszów, niniejszym składam wniosek 
o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

Jednocześnie oświadczam że przy realizacji inwestycji nie korzystałem z innych źródeł dofinansowania. 

Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku): 

(poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem) 

- faktury przedstawiające poniesione koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (wystawione na 
Wnioskodawcę); 

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

- zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

………..………………… 

podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

………………………………… 

 (miejscowość, data) 

………………………………… 

 (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

  

Wójt Gminy Hrubieszów 

ul. B. Prusa 8 

22-500 Hrubieszów 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1973 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1510 z późn. zm.)  
zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę 
w ramach zwykłego korzystania z wód: 

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

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

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

na potrzeby własne gospodarstwa domowego 

na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie: 

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

4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres) ............................ 

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

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

6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami: 

……………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………. 
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Załączniki: 

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków  lub 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu). 

2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do 
wglądu). 

3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu). 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej -120 zł na konto Urzędu Gminy Hrubieszów                            (Nr 
konta 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296). 

·Zwolnienie z opłaty: 

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
2021 poz. 1923 z późn.zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu 
instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie 
budynku mieszkalnego. 

        …………………………………………. 

         (podpis zgłaszającego) 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

………………………………… 

 (miejscowość, data) 

………………………………… 

 (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

Oświadczenie 
zgłaszającego instalację 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianej                  w art.233  
§ 1 Kodeksu karnego, oświadczam,  że budynek mieszkalny 

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

(adres i numer działki na której znajduje się budynek mieszkalny) 

do którego została przyłączona instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków służy wyłącznie celom 
mieszkaniowym. 

 Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

        …………………………………... 

         (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 5 doRegulaminu 

DANE WNIOSKODAWCY 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

ROZLICZENIE DOTACJI 
(należy wypełnić drukowanymi literami) 

Zgodnie z postanowieniami umowy Nr ……………. z dnia ……………………… zawartej z Gminą 
Hrubieszów, niniejszym składam rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

Rozliczenie kosztów: 

Całkowity koszt  
w tym z dotacji z budżetu Gminy Hrubieszów  
Wkład własny  

Zestawienie rachunków i faktur dotyczących przyznanej dotacji: 

Lp. Nr dokumentu 
księgowego 

(faktury) 

Data 
faktury 

Nazwa wydatku Kwota w zł w tym dotacja 

      
      

Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku) 
(poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, oryginały do wglądu) 

- dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy. 

(podpis wnioskodawcy) 
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