
 

 

UCHWAŁA NR XIX/103/2016 

RADY GMINY SOKOLNIKI 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki 

 na zadania związane z ochroną środowiska” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, 

poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 881, poz. 

1045, poz. 1223, poz. 774, poz. 1434, poz. 1593, poz. 2278, z 2016 r. poz. 266) Rada Gminy Sokolniki uchwa-

la, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na zadania związane  

z ochroną środowiska”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wprowadza się wzór wniosku w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na zada-

nia związane z ochroną środowiska, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia 

„Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na budowę przydomowych oczyszczalni ście-

ków”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

14 dniach od ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Sokolniki 

Rafał Prukop 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lipca 2016 r.

Poz. 3376



Załącznik nr 1  

do uchwały nr XIX/103/2016 

Rady Gminy Sokolniki 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI  

NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Przedmiotem dofinansowania jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na: 

1) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2) budowie studni wierconych; 

3) instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody. 

§ 2. 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na pokrycie 

części kosztów zadań wymienionych w § 1 dla podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, położoną na terenie Gminy Sokolniki. 

3. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni może być przyznana dla obiektów położonych na obsza-

rach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenach Gminy Sokolniki, za wyjątkiem tych miej-

scowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej oraz terenów wskazanych przez Gminę do skanali-

zowania tj.: Sokolniki, Walichnowy, Nowy Ochędzyn, Kopaniny, Tyble, Zagórze. Dopuszcza się przyznanie 

dotacji na budowę oczyszczalni w miejscowości przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym,  

w przypadku, gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza-

sadnione. 

4. Dotacja na budowę studni wierconej może być przyznana dla obiektów położonych na obszarach Gminy 

Sokolniki dotychczas nie zwodociągowanych, dla których budowa wodociągu nie jest planowana z uwagi na 

brak uzasadnienia ekonomicznego lub z przyczyn technicznych, dla gospodarstw zasiedlonych, w których do-

tychczasowe studnie wyschły lub obniżyły wydajność do poziomu, który nie zaspokaja potrzeb bytowych 

mieszkańców. 

5. Dotacja na instalację indywidualnej stacji uzdatniania wody może być przyznana dla obiektów położo-

nych na obszarach Gminy Sokolniki dotychczas nie zwodociągowanych, dla których budowa wodociągu nie 

jest planowana z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego lub z przyczyn technicznych, pod warunkiem, że 

wnioskodawca przedłoży certyfikowane wyniki badań wskazujące, że woda z obecnego indywidualnego ujęcia 

nie nadaje się do spożycia zgodnie z obowiązującymi normami. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się dla przydomowych oczyszczalni osiągających sprawność oczyszczania zapewnia-

jącą spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych w aktualnie obowiązującym rozporzą-

dzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-

wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

2. Dotacji na budowę studni wierconej oraz dotacji do instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody 

udziela się pod warunkiem, że rezultatem inwestycji będzie możliwość zasilenia odbiorcy w wodę o ilości  

i parametrach jakościowych odpowiadających przepisom obowiązującym dla dostaw wody do spożycia przez 

ludzi. 

3. Dofinansowaniu podlegają wydatki na roboty budowlane, zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń 

posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowla-

nego. 
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4. Dofinansowanie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną na nieruchomości działalnością go-

spodarczą, w rolnictwie, w rybołówstwie może stanowić odpowiednio pomoc de minimis, udzielaną zgodnie 

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. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013 r.), 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 r.) lub pomoc de minimis w rybołów-

stwie, o której mowa w rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stoso-

wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołów-

stwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.). 

§ 4. 1. Organem właściwym do przyznania dotacji celowej na wykonanie zadania określonego w § 1, w ra-

mach środków uchwalonych przez Radę Gminy Sokolniki, ujętych w wydatkach Budżetu Gminy na dany rok, 

jest Wójt Gminy. 

2. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni wynosić będzie maksymalnie 5000,00 zł - przy 

czym nie więcej niż 50% kosztów inwestycji podlegającej dofinansowaniu zgodnie z niniejszymi zasadami. 

3. Kwota dotacji na budowę studni wierconej lub na instalację indywidualnej stacji uzdatniania wody wy-

nosić będzie maksymalnie 7500,00 zł - przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji podlegającej dofi-

nansowaniu zgodnie z niniejszymi zasadami. 

Rozdział 2 

Zasady postępowania o udzielenie dotacji 

§ 5. Nabór wniosków odbywa się terminach ustalonych w zarządzeniu Wójta Gminy Sokolniki. Terminy 

naboru podawane są do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Sokolniki. 

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady postępowania w sprawie udzielenia dotacji. 

2. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku wg wzoru stanowią-

cego załącznik nr 2 do uchwały. Koszty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami pokrywa wnio-

skodawca. 

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

1) aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

2) dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do 

właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykona-

nia robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie na budowę, a także w prawomocne pozwolenie wod-

no-prawne (jeśli jest wymagane); 

3) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oświadczenie, że docelowa sprawność oczysz-

czania budowanej oczyszczalni zapewni spełnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków określonych 

w aktualnie obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-

wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), projekt za-

gospodarowania terenu z uwzględnieniem planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków sporządzonym 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali nie mniejszej niż 1:500, podstawowy opis parametrów oczysz-

czalni ze szczególnym uwzględnieniem parametrów oczyszczania ścieków; 

4) w przypadku indywidualnej instalacji stacji uzdatniania wody podstawowy opis zastosowanej technologii z 

atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi oraz informacją o sposobie zagospodarowania tzw. wód 

popłucznych; 

5) w przypadku studni wierconej projekt zagospodarowania terenu nieruchomości z uwzględnieniem plano-

wanej studni na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali nie mniejszej niż 1:500; 

6) w sytuacji ubiegania się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informa-

cje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do-

tyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.): 
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a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybo-

łówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodar-

czej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosz-

tów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini-

mis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie. 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi oraz złożone w wyznaczonym 

terminie. 

5. Wnioski złożone po ustalonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność 

złożenia kompletnego prawidłowo sporządzonego wniosku, aż do wyczerpania środków. 

7. Wójt Gminy poinformuje niezwłocznie zainteresowanych o przyznaniu dotacji i terminie podpisania 

umowy dotacji. 

8. Nie zawarcie umowy dotacji w terminie wyznaczonym przez Wójta, będzie traktowane jako rezygnacja  

z ubiegania się o dotację. 

9. Podmiotowi ubiegającemu się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługują z tego tytułu rosz-

czenia. 

10. Wójt Gminy Sokolniki powołuje komisję do oceny wniosków i kontroli poprawności wykorzystania do-

tacji. 

§ 7. Rozporządzenia Komisji (UE), o których mowa w § 2 ust. 7 obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.  

w związku z tym pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie niniejszej 

uchwały możne być udzielana do 30 czerwca 2021 roku. 

§ 8. 1. Dotacja będzie wypłacona Dotowanemu na podane konto bankowe wskazane w umowie o dotację. 

2. Dotacja będzie wypłacona jednorazowo. 

3. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy z Dotowanym. 

4. Dotacje przyznane zgodnie z „Zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na zada-

nia związane z ochroną środowiska” muszą być wykorzystane w tym samym roku, w którym zostały przyzna-

ne. 

§ 9. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). 

§ 10. Dotowany ponosi pełną odpowiedzialność za realizację inwestycji w zgodzie z obowiązującymi prze-

pisami prawa i z poszanowaniem praw osób trzecich. 

§ 11. Koszty robót związanych z wierceniem i budową studni, które nie zakończyły się wykonaniem studni 

o wymaganych parametrach, koszty instalacji indywidualnej stacji uzdatniania wody lub przydomowej oczysz-

czalni ścieków, które nie osiągną zakładanych parametrów obciążają Dotowanego, a przyznana dotacja podlega 

zwrotowi w całości wraz z odsetkami. 

§ 12. Dotacja dla tego samego podmiotu lub tej samej nieruchomości na mocy niniejszej uchwały może być 

przyznana nie więcej niż 1 raz na 5 lat. 

Rozdział 3 

Sposób rozliczenia dotacji 

§ 13. 1. Rozliczenie dotacji ze środków Budżetu Gminy winno nastąpić w terminie do 30 dni od odbioru 

końcowego inwestycji i nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym przyznano dotację. 
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2. Rozliczenie dotacji następuje poprzez złożenie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów oraz 

stwierdzających zakończenie inwestycji, tj.: 

1) faktur i rachunków lub ich kserokopii po okazaniu oryginałów; 

2) protokołów odbioru robót podpisanych przez Dotowanego i Wykonawcę robót lub ich kserokopii po oka-

zaniu oryginałów. 

3. Rozliczenie obejmuje prawo Gminy do weryfikacji zgodności złożonych dokumentów ze stanem fak-

tycznym. 

§ 14. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację na temat udzielonych dotacji na zadania zwią-

zane z ochroną środowiska w danym roku, do dnia 31 marca następnego roku. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, winna zawierać: 

1) ilość przyznanych dotacji; 

2) kwotę przyznanych dotacji; 

3) sposób wykorzystania dotacji wynikający z rozliczenia. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIX/103/2016 

Rady Gminy Sokolniki 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 Potwierdzenie przyjęcia 

Data przyjęcia ........................... 

Godzina .................................... 

Numer wniosku ........................ 

Uwagi: ...................................... 

................................................... 

podpis 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

I. Dane wnioskodawcy: 

1) Imię i nazwisko .................................................................................................................................................... 

Adres ................................................................................................................................................................... 

PESEL ........................................................ NIP ................................................................................................ 

Seria i numer dowodu osobistego ....................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy ............................................................................................................................................ 

2) Imię i nazwisko ................................................................................................................................................... 

Adres .................................................................................................................................................................. 

PESEL ............................................................................................................................................................... 

NIP...................................................................................................................................................................... 

Seria i numer dowodu osobistego ...................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy ........................................................................................................................................... 

II. Lokalizacja inwestycji 

Miejscowość .......................................................................................................................................................... 

Działka nr .............................................................................................................................................................. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie ....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

III. Dane przydomowej oczyszczalni ścieków (jeśli dotyczy): 

System oczyszczania ścieków: osad czynny/złoże biologiczne/inny1 

Oczyszczalnia typu ................................................................................................................................................ 

Termin wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków ...................................................................................... 
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Wartość oczyszczalni: ............................................ zł słownie: ............................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

Liczba gospodarstw obsługiwanych przez oczyszczalnię .................................................................................... 

IV. Dane studni wierconej (jeśli dotyczy): 

Głębokość studni ................................................................................................................................................... 

Planowana wydajność ........................................................................................................................................... 

Termin wykonania studni ...................................................................................................................................... 

Wartość studni: ............................................ zł słownie: ...................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

Liczba gospodarstw obsługiwanych przez studnię ............................................................................................... 

V. Dane indywidualnej stacji uzdatniania wody (jeśli dotyczy): 

Rodzaj zastosowanej technologii/rodzaj filtrów 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Sposób zagospodarowania tzw. wód popłucznych ............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Termin wykonania stacji uzdatniania wody.......................................................................................................... 

Wartość stacji uzdatniania wody: ............................................ zł słownie: ......................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Liczba gospodarstw obsługiwanych przez stację uzdatniania wody.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 Niepotrzebne skreślić. 
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VI. Oświadczenia wnioskodawcy 

a) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym. 

b)  Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy Sokolniki 

do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji. 

c)  Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sokolnikach wstępu na 

przedmiotową nieruchomość. 

d)  W sytuacji ubiegania się o pomoc de minimis/pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informa-

cje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do-

tyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) należy załączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybo-

łówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodar-

czej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosz-

tów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mi-

nimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie. 

 

 

 

 

Sokolniki, dn. ......................................................... ................................................................................ 

 podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

a)  kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowla-

ne, 

b) kopia dokumentu wymaganego do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budow-

lanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamia-

ru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę, prawomocnego pozwolenia 

wodno-prawnego (jeśli jest wymagane), 

c)  projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych, szkicami, rysunkami, opiniami, uzgod-

nieniami, atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami dotyczącymi planowa-

nej oczyszczalni oraz projekt zagospodarowania terenu pod budowę oczyszczalni (jeśli dotyczy), 

d)  opis zastosowanej technologii stacji uzdatniania wody z atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi 

oraz informacją o sposobie zagospodarowania tzw. wód popłucznych (jeśli dotyczy), 

e)  projekt zagospodarowania terenu nieruchomości z uwzględnieniem planowanej studni (jeśli dotyczy). 

 

 

 

Sokolniki, dn. ......................................................... ................................................................................ 

 podpis wnioskodawcy 
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