
 
 

UCHWAŁA NR XXV/156/2021 
RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 września 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno. 

§ 2. Zasady i tryb udzielania dotacji, o której mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Hanna Hydzik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1793



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/156/2021 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 30 marca 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno. 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe warunki przyznawania, rozliczania i wypłacania dotacji 
celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno, które 
zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymaganiami określonymi 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 ścieków do 
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie 
Gminy Rogóźno. 

§ 2. Źródła finansowania i wysokość dotacji 

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Rogóźno. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć ustalana jest w uchwale budżetowej 
Gminy Rogóźno na dany rok. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych 
kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł. 

§ 3. Zasady udzielania dotacji 

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, 

na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji. 

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

3. Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy 
oraz koszty poniesione na montaż wyżej wymienionych urządzeń i materiałów. 

4. Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, może uzyskać osoba 
fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu 
podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich 
współwłaścicieli. 

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa 
w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki: 

1) oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości; 

2) zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia; 

3) kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec 
zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia 

na budowę. 
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6. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1, można składać po 
wejściu w życie niniejszego regulaminu, do wyczerpania środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie gminy, natomiast w kolejnych latach począwszy od 2 stycznia każdego roku do 
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

7. Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą 
rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku 
uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Rogóźno 
a Wnioskodawcą. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

9. Nie przyznaje się dotacji na: 

1) koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno; 

2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię 
ścieków; 

3) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa; 

4) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę; 

10. Dopuszcza się współfinansowanie przedsięwzięcia z innych środków publicznych 

z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia. 

11. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. Uruchomienie dotacji  

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty 
zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek 

o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami: 

1) dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty 

za faktury/rachunki; 

2) zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

4) oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie 
dofinansowanie było udzielone. 

2. Wzór wniosku o uruchomienie dotacji celowej wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż 
do 30 listopada danego roku. 

4. Dotacja wypłacona zostanie na konto wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku o uruchomienie 
dotacji celowej z budżetu gminy, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, jednak nie później niż do 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków objętej 
dotacją i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości przedsięwzięcia 
wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 w/w 
ustawy, oraz w przypadku: 
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1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji; 

2) nieprzestrzegania niniejszych zasad lub umowy dotacji.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 

                                                                           ………...………….. dnia  ……………………. 

 

 

 

W  N  I  O  S  E  K  

 
o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogóźno na  budowę  

przydomowej  oczyszczalni ścieków 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

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

 

 

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

(adres i nr telefonu) 

 

 Nr PESEL ……………….……… 

 

 

1. Lokalizacja przedsięwzięcia:  

Miejscowość: …………………………………; Działka ewidencyjna nr: ……………………. 

 

2. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia: (typ oczyszczalni, wydajność, parametry 

techniczne urządzenia itp.) 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

 Data rozpoczęcia: …………………………………. 

 Data zakończenia: ………………………………… 
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4. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia:                                                ...................... zł 

 

 

5. Środki własne Wnioskodawcy przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia:  

                                                                                                                          ….……...…… zł 

 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania przedsięwzięcia                                ……..……….. zł 

 

 

Oświadczam,  że zapoznałem(am) się i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej z budżetu  

Gminy  Rogóźno na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Rogóźno oraz zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno. 

 

 

 

 

                                                                                             ………………………………….. 
                                                                                                                    (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  

 

 

 

 

 Załączniki do wniosku: (zaznaczyć właściwe) 

 

□ oświadczenie o posiadaniu  prawa własności nieruchomości;  

□ zgoda współwłaścicieli; 

□ kopia dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie 

wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 

Rogóźno. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przyznania dotacji na budowę 

indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                  ……….…………….., dnia……………… 
   (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

………………………………. 
                     (adres) 

 

……………………………….  

 
  

 

 
 

WNIOSEK  O  URUCHOMIENIE  DOTACJI  

 
 

Z  budżetu Gminy Rogóźno  w  wysokości …………………….. zł 

 

(słownie zł: …………………………………………………….……………………………….) 

 

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

zgodnie  z umową nr …………………………..   z dnia …………………………………….. . 

 

 

1.Termin rozpoczęcia/zakończenia przedsięwzięcia   ……………………../……..…………… 

 

2. Koszt całkowity przedsięwzięcia                                                  ………………………… zł 

 

3. Przeznaczone środki własne                                                          ………………………… zł 

 

4. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Oświadczam, że na dzień składania niniejszego wniosku otrzymałem(am)  

/ nie otrzymałem(am)* dofinansowania z innych środków publicznych na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 

Oświadczam, że  dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

                                                                                               …………………………...………. 
                                                                                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy ) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Faktury, rachunki potwierdzające poniesione koszty realizacji przedsięwzięcia wraz  

z dowodami zapłaty za faktury/rachunki. 

2. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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