
Załącznik nr l 

do Uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia ………………… 

 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających  

na budowie przydomowej przepompowni ścieków  

 

§1 

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej przepompowni 

ścieków na obszarze gminy Lubsza, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

2. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza na dofinansowanie budowy 

przepompowni ścieków ubiegać się mogą osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami. 

 

§2 

1. Dotacji podlegać będzie przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w obrębie działki 

położonej na terenie gminy Lubsza, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.  

2. Dotacją objęte są budynki bez dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej.  

3. Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości. 

 

§3 

1. Gmina Lubsza udziela dofinansowania w wysokości do 3.000.00 zł na zakup przydomowej 

przepompowni ścieków.  

2. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne obciąży Inwestora kwotą stanowiącą równowartość 

50% wartości zakupu przydomowej przepompowni ścieków. Warunki rozliczenia powyższej 

kwoty jak również kosztów montażu zbiornika przepompowni oraz fragmentu sieci określać 

będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a przedsiębiorstwem 

wodno-kanalizacyjnym.  

 

§4 

Jeżeli przydomowa przepompownia ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o 

dofinansowanie może ubiegać się tylko jeden inwestor i posiadać upoważnienie pozostałych 

właścicieli budynków.  

 

§5 

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej 

przepompowni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Lubsza przed przystąpieniem do 



realizacji przedsięwzięcia, po uzyskaniu warunków technicznych od właściciela sieci 

kanalizacyjnej.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, którego wzór stanowi Załącznik nr l do regulaminu, 

składa się do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, w którym ma być przyznane 

dofinansowanie, bądź też do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na 

ww. cel w uchwale budżetowej. W 2022r. dopuszcza się złożenie wniosku do dnia 28 grudnia. 

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

tytule prawnym do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego 

tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć 

zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli). 

 

§6 

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej przepompowni 

ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Lubszy. 

2. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd 

Gminy w Lubszy wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, 

że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane 

zostały środki Wójt Gminy Lubsza zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji. 

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubsza a 

podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji celowej. 

 

§7 

Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 6 ust. 4. 

 

§8 

1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada wniosek o 

przekazanie dotacji celowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.  

2. Podmiot któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć: 

1) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzające poniesione przez niego 

nakłady na realizację inwestycji z adnotacją za zgodność z oryginałem, datą i czytelnym 

podpisem wnioskodawcy (oryginały do wglądu) wraz z dowodem ich zapłaty; 

2) protokół odbioru przydomowej przepompowni ścieków podpisany przez właściciela sieci. 

3. Dotacja wypłacana jest przelewem, na wskazany w umowie rachunek bankowy, w ciągu 14 

dni od akceptacji wniosku o wypłatę dotacji.  

 

 



§9 

W przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej 

przyznania dotacji celowej, wnioskodawca traci prawo do otrzymania dotacji.   

 

§10 

Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.). 

 
Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 


