UCHWAŁA NR V.49.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 8, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej
na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacje celowe z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki mogą być udzielane na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji wskazanych w § 1 ust. 1 i 2, które mają na celu osiągnięcie
poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających
z zanieczyszczenia środowiska:
1) Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
4. Kryterium wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania jest:
1) Efekt środowiskowy uzyskiwany w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia wskazanego
w § 1 ust. 1 i 2 oraz jego zasięg
2) Zmniejszenie emisji
3) Poprawa jakości środowiska
4) Eliminacja zagrożeń środowiska
5) Kompletność wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 2. 1. Tworzy się komisje do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań
wymienionych w § 1 uchwały.
2. Składy Komisji wyznaczone zostają przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w drodze
zarządzenia.
§ 3. 1. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowi pomoc
de minimis lub pomoc de minimisw rolnictwie. Warunkiem udzielenia dotacji jako pomocy de
minimis oraz de minimis w rolnictwie jest:
l) spełnienie przez wnioskodawcę wymagali określonych,w zależności od prowadzonej działalności
w:
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a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 zdnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L352 z 24.l2.2013 str. 1),
b) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 20l3r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz.Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 9).
2) przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych albo
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie
otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych odpowiednio w:
a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53 poz. 371 ze zm.),
b) Rozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 121 poz. 810 ze zm.).
3) Udzielana pomoc de minimis na podstawie § 3 pkt 1 lit a obowiązuje do dnia 31 grudnia
2020 roku z możliwością jej stosowania w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty
wygaśnięcia rozporządzenia o którym mowa § 3 pkt 1 lit a
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca
2014 roku w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu
Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.,
poz. 6392)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V.49.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2019 r.

ZASADY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

§ 1. 1. Dofinansowaniem objęte są przydomowe tlenowe oczyszczalnie ścieków (ze złożem
biologicznym, osadem czynnym).
2. Nie udziela się dofinansowania na oczyszczalnie już zrealizowane przed złożeniem
wniosku.
§ 2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki nie później
niż do 30 listopada danego roku.
2. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych
na ten cel w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na dany rok.
3. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w
danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym
roku budżetowym w przypadku przeznaczenia środków finansowych na ten cel.
4. Wznowienie rozpatrywania wniosków w danym roku może nastąpić w przypadku
przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki.
5. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Mińsk
Mazowiecki.
6. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
zarządzeniem.
7. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami, nieuzupełnione pomimo
wezwania do uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym wniosku lub
przez podmiot nieuprawniony – zostaną odrzucone.
§ 3. 1. Dotacja udzielana będzie wyłącznie dla właścicieli nieruchomości położonych w
miejscowościach, w których nie jest planowana budowa kanalizacji, lub budowa jest na tyle
odległa w czasie, że inwestycja ta zostanie w 100% zamortyzowana, tzn.: Żukow, Brzóze, Borek
Miński, Dłużka, Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Józefów, Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka,
Grębiszew, Chochół, Tartak, Gliniak, Prusy, Cielechowizna, Huta Mińska, Iłówiec, Grabina,
Marianka, Mikanów, Zakole - Wiktorowo, Barcząca w części położonej po południowej stronie
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linii kolejowej PKP, Chmielew, Stare Zakole w części położonej po południowej stronie linii
kolejowej PKP oraz Budy Barcząckie w części po południowej stronie linii kolejowej PKP.
2. Dopuszcza się udzielenie dotacji w innych miejscowościach niż wymienione powyżej w
przypadku gdy istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w promieniu powyżej 100 m od
granicy nieruchomości, na której ma być realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
3. Wybudowana i eksploatowana tlenowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymogi
zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
4. Otrzymanie dotacji będzie możliwe pod warunkiem, że wybudowana przydomowa
tlenowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do unieszkodliwiania
nieczystości płynnych dla budynku(ów) do niej podłączonego(ych), a dotychczasowe urządzenie
służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków będzie zlikwidowane lub odłączone.
5. Dotacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione na zakup i montaż nowych
przydomowych tlenowych oczyszczalni ścieków
6. Dotacji nie podlegają koszty poniesione na:
1) koszty zakupu pojedynczych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków
2) koszty badań geologicznych, koszty sporządzania dokumentacji projektowej,
koszty uzyskania pozwoleń, zgłoszeń, opinii.
3) koszty innych materiałów koniecznych do realizacji zadania
4) koszty rozruchu oczyszczalni.
7. Dotacja może być udzielona nie więcej niż raz dla tego samego budynku.
8. Wysokość dotacji wynosić będzie do 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu z
montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 5 000zł.
§ 4. 1.Przed przystąpieniem do budowy przydomowej tlenowej oczyszczalni ścieków osoba
ubiegająca się o dotację składa pisemny wniosek do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. Wzór
wniosku wraz z załącznikami zostanie określony Zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk
Mazowiecki.
2. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej tlenowej
oczyszczalni ścieków, o dotację może ubiegać się tylko jeden Wnioskodawca, który
udokumentuje poniesione koszty.
3. Dotacja może być udzielona na realizację budowy przydomowej tlenowej oczyszczalni
ścieków, które zostanie przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
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1) oświadczenie

o

dysponowaniu

nieruchomością,

na

której

zostanie

wykonana

przydomowa tlenowa oczyszczalnia ścieków
2) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej tlenowej oczyszczalni ścieków
3) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
sprzeciwu Starostwa Powiatowego lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu
lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę
4) kserokopie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane)
5) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej planowaną inwestycją na
posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie
5. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja stwierdza czy planowana
inwestycja kwalifikuje się lub nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz informuje o tym
Wnioskodawcę i zawiera umowę. W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do
przyznania dotacji Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji. Wzór karty
oceny wniosku oraz wzór umowy zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk
Mazowiecki.
6. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia
zakończenia robót. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesione
wydatki (kserokopie faktur), dokumenty potwierdzające, że wybudowana i eksploatowana
tlenowa przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego. Wzór wniosku

zakończenia robót wraz z załącznikami zostanie

określony Zarządzeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
7. Po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia, komisja w terminie 30
dni ustali termin wizji lokalnej stwierdzającej prawidłowość wykonania inwestycji zgodnie z
informacjami przedstawionymi we wniosku o dotację oraz zgłoszeniu zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
8. W trakcie wizji lokalnej komisja dokona końcowego odbioru budowy przydomowej
oczyszczalni podpisując końcowy protokół odbioru przedsięwzięcia, stwierdzając ostatecznie
czy przedsięwzięcie kwalifikuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Mińsk Mazowiecki,
9. Protokół

odbioru

sporządzony

będzie

przy

udziale

przedstawicieli

Gminy,

Wnioskodawcy oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa
budowy.
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10. Rozliczenie i wypłata dotacji następuje na podstawie końcowego protokołu odbioru
przedsięwzięcia i umowy o udzielenie dotacji.
11. Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dnia od dnia sporządzenia
końcowego protokołu odbioru nie później niż do dnia 31 grudnia, w którym udzielono dotacji.
§ 5. 1. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w terminie umownym lub
rezygnacji z wykonania zadania wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wójta
Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. W przypadkach niemożności udzielenia dotacji, w szczególności z przyczyn
wynikających z §4 ust. 8 i §5 ust. 1 środki z budżetu gminy nie zostaną przekazane, a umowa
wygasa.
3. Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanej dotacji
oraz prawidłowości realizacji zadania w okresie 5 lat od dnia wypłacenia dotacji.
4. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami w szczególności,
gdy przedmiot umowy:
1) zaprzestanie być używany przed upływem 5 lat od udzielenia dotacji,
2) ulegnie zniszczeniu,
3) zostanie skradziony,
4) wyjdą na jaw okoliczności potwierdzające, że wykorzystanie dotacji nastąpiło
niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości lub gdy dotacja została nienależnie
udzielona.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V.49.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2019 r.

ZASADY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
USUWANIA I UNIESZKODLIWIANA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

§ 1. 1. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki zaktualizowanym
Uchwała Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
2. Źródłem finansowania zadań, o których mowa w ust. 1 będzie dotacja ze środków
zewnętrznych oraz środki zabezpieczone w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na ten cel
w danym roku budżetowym.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane będą po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mińsk Mazowiecki o dotację ze środków zewnętrznych.
4. W przypadku nie uzyskania dotacji na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, nie będą
one realizowane.
§

2.

1.

Dofinansowaniu

podlegają

koszty

demontażu,

zbierania,

transportu

i

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Powyższe prace w całości wykona we
wskazanym terminie podmiot o którym mowa w § 5.
2. Dofinansowanie zadań wymienionych w ust. 1 będzie zgodne z regulaminem konkursu
dofinansowania ogłoszonym przez jednostki zewnętrzne.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki,
w celu uzyskania dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Urzędu
Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Wymaga się, aby wniosek, o którym mowa w pkt 1 został złożony wraz z kompletem
załączników.
3. Druki wniosków oraz termin ich składania zostanie wskazany w odrębnym ogłoszeniu.
Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach
ogłoszeniowych sołectw i Urzędu Gminy.
4. O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do dofinansowania decyduje kolejność złożenia
kompletnego wniosku.
§ 4. 1. Po zakończeniu naboru wniosków Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonuje
oceny wniosków pod względem ich kompletności oraz spełnienia warunków określonych przez
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zewnętrznych beneficjentów. Kompletne wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą
w kolejności zgłoszeń.
2. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków Komisja przedkłada do akceptacji Wójtowi
Gminy Mińsk Mazowiecki listę rekomendowanych do dofinansowania wniosków.
§ 5. 1. Gmina Mińsk Mazowiecki przeprowadza procedurę wyboru Wykonawcy zadań,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) lub dokonuje wyboru zachowując zasadę uczciwej
konkurencji, który na zlecenie Gminy Mińsk Mazowiecki dokonywać będzie demontażu,
zbierania, transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia.
2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki
określone w obowiązujących przepisach w zakresie gospodarki odpadami.
§ 6. Rozliczenie dofinansowania z wnioskodawcą nastąpi, gdy Wykonawca prac zwianych
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w § 5, przedłoży
zestawienie imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest
wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadów. Podmiot, u którego
wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym
oświadczeniem.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018. 799 ze zm.)
umożliwia udzielanie dotacji celowej ze środków stanowiących dochody budżetów gmin
lub budżetów powiatów, pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)

osobom fizycznym,

b)

wspólnotom mieszkaniowym,

c)

osobom prawnym,

d)

przedsiębiorcom,

2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Zgodnie z art. 403 ust. 3 wspomnianej ustawy rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały
określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób ją rozliczania.
Wobec powyższego uważa się za zasadne podjęcie uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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