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UCHWAŁA NR XLVII/417/2022 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania związanego 
z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy 

Brzeźnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a), i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania 
związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnie ścieków na terenie 
Gminy Brzeźnica, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się: 

1) wzór wniosku o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie, stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

2) wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały, 

3) wzór oświadczenia współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie  i użytkowanie 
przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 

4) wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik 
Nr 5 do niniejszej uchwały, 

3. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy. 

§ 2. Wysokość środków na dotację w każdym roku określana będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą 
budżetową na dany rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII /330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku  
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
2 marca 2018 r. poz. 1508).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania 
związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  oczyszczalnie ścieków na 

terenie Gminy Brzeźnica

§ 1. Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania, wypłacania i rozliczania dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica które zapewnią 
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 ), 

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na 
terenie gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego 
lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona.

2. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne na teren Gminy Brzeźnica, które: 

1) są właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowe pochodzące 
z gospodarstwa domowego,

2) wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę w ramach zadania 
związanego z likwidacją starego zbiornika bezodpływowego. 

3. 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 dotacje. 

§ 3. 1. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 4.000 zł brutto za 
zakup lub zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków  wraz z elementami 
służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak 
nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy. 

2. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

3. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków 
zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy. 

§ 4. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę. 

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni. 

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych. 

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy 
w sprawie udzielenia dotacji.

§ 5. Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osoba ubiegająca się 
o dotacje składa pisemny wniosek do Urzędu Gminy Brzeźnica. 
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§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: 

1) .oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, 

2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

3) kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego 

4) kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni 
wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna, 

6) kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych 
w punkcie 3

7) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków, 

8) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami 
obowiązującymi w przepisach prawa; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3,4,5 i 6 osoba/osoby składające wniosek składają w formie 
kopii, które potwierdzają za zgodność z oryginałem. 

§ 7. 1. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Brzeźnica. 

2. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca 
zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania.

3. Wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych                 w niniejszym 
Regulaminie.

4. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie 
do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też                          o odmowie 
udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Wnioskodawcą 
a Gminą Brzeźnica. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

………………………, dnia………………

Wójt Gminy Brzeźnica
34-114 Brzeźnica 
ul. Krakowska 109

( Wzór)

W N I O S E K

o udzielenie z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie zadania związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  

oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Brzeźnica 

1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………...

Telefon: …………………………………………………………………………………………

PESEL……………………………………………………………………………………………

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

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

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością*: własność/współwłasność, 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, wydajność, parametry techniczne urządzenia, 
itp.):

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

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

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

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

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

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia ………………………………. 

Data zakończenia ……………………………… 

5. Rachunek bankowy wnioskodawcy ( numer rachunku)

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:   

Zapoznałem/am się i akceptuje treść Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie 
zadania związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  oczyszczalnie ścieków na 
terenie Gminy Brzeźnica 

………………………………..

podpis wnioskodawcy
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Do wniosku dołączam/y następujące dokumenty o których mowa w Regulaminie w sprawie zasad udzielania 
z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego 
na przydomową oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Brzeźnica: 

1. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, 

2. oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie 
oczyszczalni na określonej działce oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy ubiegającemu się o dotacje,* 

3. kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego,* 

4. kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków,* 

5. kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa 
oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,* 

6. kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych 
w punkcie 3

7. opis lub kopie dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków, 

8. kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami 
obowiązującymi w przepisach prawa. 

………………………………..
podpis wnioskodawcy

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta. 
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby 
Urzędu Gminy: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub poprzez e-mail: gmina@brzeznica.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie 
pod adresem e-mail: iod@brzeznica.pl lub tradycyjnie pisząc na adres siedziby Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie z budżetu gminy 
dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w ramach działań zmierzających 
do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług doradczych oraz 
inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich 
regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt Jednostki.
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6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 

9) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

(Wzór)
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania)

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

(Pesel)

Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* działki nr ........................................ 
w miejscowości ............................................, posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie 
wyposażenia                      w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

................................., dnia.......................

(miejscowość) 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

…………………..., dnia ………...

............................................................
imię i nazwisko 

.............................................................
miejscowość, ulica, numer 

……………………………………….
kod i miejscowość 

………………………………………
telefon kontaktowy

………………………………………
PESEL

( Wzór)

O Ś W I A D C Z E N I E

współwłaściciela nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie  i użytkowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji wnioskodawcy, który ubiega się o dofinansowanie budowy 

przydomowej  oczyszczalni ścieków 

Jako współwłaściciel działki nr ……………………………………….. położonej w gminie Brzeźnica, 
w miejscowości …………………………………,wyrażam zgodę na posadowienie, zainstalowanie 
i użytkowanie na przedmiotowej działce przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wypłatę dotacji 
współwłaścicielowi Pani/Panu ..................................................................., 

ubiegającemu się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

………………………………..
podpis

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta. 
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby 
Urzędu Gminy: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub poprzez e-mail: gmina@brzeznica.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie 
pod adresem e-mail: iod@brzeznica.pl lub tradycyjnie pisząc na adres siedziby Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku złożonego przez współwłaściciela 
nieruchomości dotyczącego udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków, w ramach działań zmierzających do zawarcia umowy podjętych na żądanie 
wnioskodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług doradczych oraz 
inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 

5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich 
regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt Jednostki.
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6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 

9) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/417/2022 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 31 października 2022 r. 

………………………, dnia………………

Wójt Gminy Brzeźnica
34-114 Brzeźnica 
ul. Krakowska 109

………………………………………………

(imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

……………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………....................

(telefon kontaktowy)

( Wzór)

ZGŁOSZENIE WYKONANIA 
przydomowej oczyszczalni ścieków 

 W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania 
związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  oczyszczalnie ścieków z dnia 
........................................ i warunkami określonymi w umowie nr …………………………………. zawartej 
w dniu ………………………………… zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków położonej na 
działce ewidencyjnej nr...........................................................                               
w miejscowości.............................................. 

W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki. 

………………………………..

(czytelny podpis)

Załączniki: 

1) kopię faktur wystawionych na Wnioskodawcę (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesienie nakładów 
na budowę przydomowej oczyszczalnie ścieków, 

2) potwierdzenie zapłaty faktur ( kopia przelewu bankowego ) 

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4) oświadczenie o likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba). 

5) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Kozioł


