
 
                                                                   Załącznik do uchwały Nr XXX/381/2021 
                                                                   Rady Miejskiej w Łasku  
                                                                   z dnia 31 marca 2021 r. 
 

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne, warunki przyznania dotacji 
 
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask 
na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków w tym zasad dofinansowania inwestycji, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 
§ 2. 1. Dotację do budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków, zwaną dalej „dotacją” mogą 
uzyskać osoby fizyczne posiadające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
położoną na terenie Gminy Łask. Nieruchomość na której ma być zrealizowane zadanie nie 
może być wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na cele 
rekreacyjne. 
2.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.  
 3. Dotacją objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących z 
gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę. 
4. Warunkiem uzyskania dotacji jest zapewnienie zmiany sposobu odprowadzenia ścieków 
poprzez likwidację zbiornika na nieczystości płynne (szambo)w istniejącym budynku lub 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku 
mieszkalnego.  
§ 3. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 lipca 
2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
2019 poz. 1311). 
§ 4. 1. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego będzie 
wynosić 5.000,00 złotych, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych 
kosztów kwalifikowalnych. 
2. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji przedsięwzięcia, poniesione przez 
podmioty otrzymujące dotację po podpisaniu umowy z Gminą Łask. 



3. Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład 
systemu oczyszczania ścieków, wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków. 
4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o udzieleniu 
dotacji takich jak: mapy, badania wodno-gruntowe, projektowanie i inne opłaty, a także nie 
obejmuje kosztów eksploatacji i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. 
5. Dotacja może być udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tej samej nieruchomości. 
§ 5. 1. Dofinansowaniem są objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie 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. 2019 poz. 1311), 
2 . Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinna zostać zgłoszona do Starosty  
Łaskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i potwierdzona uzyskaniem 
zaświadczenia o braku sprzeciwu na rozpoczęcie robót budowlanych.  
3. Zamiar rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni powinien zostać zgłoszony do Burmistrza 
Łasku na 30 dni przed terminem rozpoczęcia eksploatacji zgodnie z wymaganiami Prawa 
ochrony środowiska; 
 4. Osoba ubiegająca się o dotację przedstawi deklarację właściwości użytkowych 
potwierdzających,  że wybrana oczyszczalnia przeszła testy wykonane w notyfikowanym 
laboratorium zgodnie z normą PN-EN: 12566-3+A2:2013;  
5. Osoba ubiegająca się o dotację jest zobowiązana do przedstawienia kart katalogowych, 
rysunków oraz innych materiałów na podstawie, których będzie można zweryfikować 
zgodność zamontowanej oczyszczalni z wymogami dotacji.  
 
 
 

Rozdział 2 

Tryb udzielania dotacji 

 

§ 6. 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 kolejności złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku 
w formie papierowej. 
3 Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Łasku 
3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Łask w danym roku budżetowym.  
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, wnioskodawca 
zostanie wezwany do jego uzupełnienia  w wyznaczonym terminie. Wniosek nieuzupełniony w 
wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.  
6. Zatwierdzenie wniosku przez Burmistrza Łasku stanowi podstawę do zawarcia umowy o 
udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.  
7. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. u. 2019 poz. 869 ze zm.) 
 



Rozdział 3 

Sposób rozliczenia dotacji 

 

§ 7. Podmiot, który złożył wniosek o dotację, po zakończeniu inwestycji, nie później niż 30 dni 
od dokonania odbioru robót, zgłasza pisemnie na odpowiednim formularzu zakończenie 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Burmistrzowi Łasku. 
2. W ramach rozliczenia dotacji podmiot, który uzyskał dotację przedkłada następujące 
dokumenty: 
a) kserokopię faktur/rachunków (oryginały do wglądu), wystawionych na wnioskodawcę 
potwierdzających poniesienie nakładów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
b) certyfikat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym atesty higieniczne 
c) dokument potwierdzający przelew bankowy 
3. Gmina ma prawo wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku o 
wypłatę dotacji w wyznaczonym terminie. 
§ 8.Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie od dnia podpisania umowy o 
dofinansowanie, a jej rozliczenie najpóźniej do 20 listopada danego roku kalendarzowego. 
§ 9. Podstawą wypłaty dotacji będzie weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę oraz protokół 
z oględzin wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków 
§ 10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 
1)Wzór wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Łask (załącznik nr 1).  
2)Wzór wniosku o wypłatę dotacji ( załącznik nr 2). 
 


