
UCHWAŁA NR XXIX/369/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz art. 400a 
ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i b, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask. 

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, określa 
regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego .  
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/369/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Łask 

Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania i rozliczania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczenie 
ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie 
z 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 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), w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, 
sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) udzieloną na cele określone 
w niniejszym Regulaminie; 

2) data zakończenia zadania – data sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia; 
3) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji; 
4) beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę o przyznaniu dotacji z Gminą Łask; 
5) przydomowej oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem dotacji - oznacza to zespół urządzeń 

fabrycznie nowych, stanowiący integralną całość, posiadających aprobatę techniczną stosowaną 
w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowalnego, oczyszczających ścieki 
bytowo – gospodarcze z budynków mieszkalnych i odprowadzających je w stanie oczyszczonym 
do gleby lub wód powierzchniowych o przepustowości do 5 m3/dobę spełniających wymogi 
rozporządzenia 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); 

6) przedsięwzięciu – rozumie się przez to zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 
budynków mieszkalnych; 

7) trwałości projektu - oznacza to okres 5 lat od daty zakończenia zadania objętego 
dofinansowaniem, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie zakończenia inwestycji; 

8) wykonawcy – rozumie się przez to podmiot realizujący dla wnioskodawcy przedsięwzięcie, 
dysponujący osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 
§ 3. 1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są osoby 

fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowe 
pochodzące z gospodarstwa domowego, nie posiadające zaległości z tytułu podatków, opłat i innych 
należności względem Gminy Łask. 
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2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce 
oraz wypłatę dotacji współwłaścicielowi ubiegającemu się o dotację. 

3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach 
zlokalizowanych na terenie Gminy Łask w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana 
w ciągu najbliższych 3 lat  do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej, bądź podłączenie do 
istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa 
lub ekonomicznie niezasadna. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze 
Aglomeracji  musi ona ponadto osiągać sprawność oczyszczania zapewniającą spełnienie warunków 
dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na 
obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo  określonych w aktualnie obowiązującym 
rozporządzaniu Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 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. 

4. Lokalizacja, wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać 
wymogi obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo budowalne, Prawo wodne, 
polskich norm i zaleceń producenta. 

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

6. Dotacja może być udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tej samej nieruchomości. 
7. Wnioskodawca jednorazowo może ubiegać się o dotację na wykonanie jednej przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 
8. Otrzymanie dotacji będzie możliwe pod warunkiem, że wybudowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwiania nieczystości 
płynnych dla budynku do niej podłączonego, a dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub 
odprowadzenia ścieków będą zlikwidowane. 

9. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniające 
oczyszczanie ścieków do parametrów określonych przepisami prawa. 

10. Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony winien być od wymaganego 
na danym terenie stopnia oczyszczania ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki 
oraz liczby domowników. 

11. Dofinansowaniem nie są objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków dla nieruchomości 
przeznaczonych na cele rekreacyjne (budynki letniskowe, rekreacyjne). 

12. Dofinansowaniem nie są objęte zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia 
wniosku. 

13. Wnioskodawca zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej, dysponującej osobą 
z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodno- 
kanalizacyjnych, która udzieli gwarancji na zamontowaną instalację. 

14. Umowę z wykonawcą zadania wnioskodawca podpisze przed złożeniem wniosku 
o dotację, według wzoru określonego przez Burmistrza Łasku. 

§ 4. 1. Dofinansowaniu podlegają następujące koszty przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane): 
1) koszty zakupu i montażu nowej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym 

osprzętem; 
2) koszty instalacji rozprowadzającej oczyszczone ścieki do gruntu; 
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3) systemy sterowania i monitoringu pracy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
2. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na których istnieje możliwość 
techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

2) koszty zakupu i transportu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 

3) koszty badań geologicznych, koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, koszty uzyskania 
pozwoleń, zgłoszeń i opinii, sporządzenia wniosku o udzielenie dotacji; 

4) koszty innych materiałów koniecznych do realizacji zadania wystawianych odrębnie poza 
fakturą/fakturami na zakup i montaż; 

5) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę; 
6) zagospodarowanie terenu; 
7) koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem złożenia wniosku 

o udzielanie dotacji. 
§ 5. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego będzie 

wynosić 5.000,00 złotych, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów 
kwalifikowalnych. 

§ 6. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez wnioskodawcę do Urzędu Miejskiego 
w Łasku wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Dotacja może być udzielona na realizację przedsięwzięcia, które zostanie przeprowadzone 
w roku udzielenia dotacji. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określi Burmistrz Łasku. 
4. Wniosek o udzielenie dotacji określa: 

1) informacje o wnioskodawcy; 
2) miejsce lokalizacji przedsięwzięcia; 
3) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest przedsięwzięcie. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub jedynym właścicielem nieruchomości 
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/współwłaścicieli na realizację 
przedsięwzięcia; 

4) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków; 
5) informację o sposobie odprowadzania ścieków z oczyszczalni; 
6) zakres prac objęty wnioskiem; 
7) planowany termin realizacji inwestycji (planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji); 
8) koszty przedsięwzięcia. 

5. Składając wniosek o dotację wnioskodawca oświadcza, że: 
1) będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami 

producenta; 
2) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje treść jego postanowień; 
3) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; 
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4) zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia 
roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami 
producenta i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji; 

5) w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków tzn. 
refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych  – 
wspólnotowych lub krajowych; 

6) informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym; 

7) nieruchomość, na której jest/będzie realizowane zadanie nie jest wykorzystywana sezonowo; 
8) dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjności tzn. po rozeznaniu rynku 

i wyborze najkorzystniejszej oferty. 
6. Do wniosku wnioskodawca przedkłada: 

1) dokumenty potwierdzające własność/współwłasność nieruchomości, na której zostanie wykonana 
przydomowa oczyszczalnia ścieków (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.); 

2) aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące); 
3) oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni 

ścieków wraz z upoważnieniem dla beneficjenta do podpisania umowy dotacji z Gminą Łask 
w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł 
prawny posiadają dwie lub więcej osób); 

4) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków; 
5) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu 

przez Starostę Łaskiego wobec zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków albo 
kserokopię pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego; 

6) kopię umowy z wykonawcą wraz z kosztorysem; 
7) karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków; 
8) certyfikat wydany przez notyfikowane laboratorium potwierdzający spełnienie przez przydomową 

oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą. 
7. Załączniki do wniosku powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu Gmina może zażądać dostarczenia 
oryginału dokumentu do wglądu. 

8. Wnioskodawca dostarcza do Urzędu Miejskiego w Łasku jeden egzemplarz wypełnionego 
wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami, czytelnie podpisany przez 
wnioskodawcę. Wnioskodawca jest zobowiązany posiadać swoją kopię złożonych dokumentów. 

§ 7. 1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze opublikowanym na stronie 
Gminy Łask  – www.lask.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.lask.pl. 

2. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu w formie papierowej do Urzędu 
Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. 

3. Wnioski dostarczone do Urzędu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia 
naboru nie będą podlegały ocenie, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

4. W sytuacji gdy kilka wniosków będzie miało tę samą datę wpływu, a przekroczony zostanie 
limit dotacji określony w regulaminie, o ostatecznym przyznaniu pomocy finansowej decyduje 
kolejność numeracji wynikająca z rejestracji wniosków w systemie kancelaryjnym Urzędu Miejskiego 
w Łasku. 
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5. Przyznawanie dotacji odbywa się w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania 
środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok. 

6. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten 
cel w budżecie Gminy Łask na dany rok. 

7. Gmina zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia, unieważnienia naboru lub 
wprowadzenia zmian określających np. termin przyjmowania wniosków. Informacja w tym zakresie 
będzie podana na stronie internetowej Gminy Łask- www.lask.pl  .  

8. Wnioskodawca może na każdym etapie trwania naboru wycofać złożony wniosek. Rezygnację 
należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku. 

9. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Łasku. 
§ 8. 1. Gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku 

w wyznaczonym terminie. 
2. Brak wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie 

spowoduje jego odrzucenie. 
3. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, nieuzupełnione pomimo 

wezwania do uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez 
podmiot nieuprawniony – zostaną odrzucone. 

4. Gmina zawiadomi pisemnie wnioskodawcę o zakwalifikowaniu się, a także o odrzuceniu 
wniosku (z przyczyn formalnych), a w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania 
wyznaczy termin podpisania umowy. 

§ 9. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 
oraz po przedłożeniu przez wnioskodawcę wniosku o wypłatę dotacji i jego zatwierdzeniu oraz po 
podpisaniu protokołu z oględzin wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Po podpisaniu umowy z Gminą i zakończeniu wszystkich robót, w celu wypłaty środków na 
rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta w umowie beneficjent winien dostarczyć lub przesłać 
do Urzędu Miejskiego w Łasku wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami. 

3. Wzór wniosku o wypłatę dotacji określi Burmistrz Łasku. 
4. Wniosek o wypłatę dotacji winien być złożony w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia. 
5. Do wniosku o wypłatę dotacji wnioskodawca zobowiązany będzie załączyć następujące 

dokumenty: 
1) protokół odbioru końcowego podpisanego przez wnioskodawcę i wykonawcę (wzór protokołu 

określi Burmistrz Łasku); 
2) faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej obejmujące wszelkie wydatki 

kwalifikowalne przewidziane we wniosku o dofinansowanie, dokonane po dniu złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji, związane z realizowaną operacją (np. za zakup i zainstalowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków); 

3) potwierdzenie dokonania płatności na rzecz wykonawcy za przedłożone do wniosku o wypłatę 
dotacji faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w przypadku płatności 
gotówkowej odpowiednia adnotacja winna znaleźć się na dokumencie stanowiącym podstawę 
zapłaty, w przypadku płatności przelewem należy załączyć wyciąg bankowy); 

4) oświadczenia producenta urządzenia lub wykonawcy, iż zamontowana oczyszczalnia spełnia 
wymagania dotyczące standardów i jakości ścieków wynikających z przepisów oraz została 
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dobrana odpowiednio do wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczania ścieków, warunków 
gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników; 

5) oświadczenia producenta urządzenia lub wykonawcy, że roboty montażowe zostały 
przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantują 
prawidłową pracę urządzenia (wraz z gwarancją); 

6) kserokopii zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego 
przepisami Prawa Ochrony Środowiska - zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Łasku; 

7) świadczenie o likwidacji  dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki -istniejącego 
szamba (jeśli dotyczy). 
6. Załączniki do wniosku powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za                            

zgodność z oryginałem. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu Gmina może zażądać         
dostarczenia oryginału dokumentu do wglądu. 

7. Gmina ma prawo wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku o wypłatę 
dotacji w wyznaczonym terminie. 

§ 10. Realizacja inwestycji winna nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie, a jej rozliczenie najpóźniej do 29  października 2021 r. 

§ 11. Wnioskodawca może przenieść uprawnienia wynikające z umowy dotacji na następcę 
prawnego w przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności, na której ma być realizowany lub 
został zrealizowany przedmiot dotacji. 

§ 12. Podstawą wypłaty dotacji będzie pozytywna weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę oraz 
protokół z oględzin wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 13. 1. Do kompetencji Burmistrza Łasku należy prawo do kontrolowania prawidłowości 
użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie trwałości projektu. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić dostęp do dofinansowanej przydomowej 
oczyszczalni ścieków upoważnionym osobom kontrolującym zadanie z ramienia Gminy Łask. 

3. Wnioskodawca związany jest warunkami regulaminu w okresie od złożenia wniosku do końca 
okresu trwałości projektu. 

§ 14. 1. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej 
wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji, 
licząc od daty dokonania jej wypłaty, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.). 

2. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany 
do realizacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
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