
UCHWAŁA NR XVIII/156/2020 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pt: 
„Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków 
europejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego PROW na lata 2014-2020 

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), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1396 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869 z póź. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu 
pt: „Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków 
europejskich i prywatnych  na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będą środki z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznane w ramach  PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” oraz środki prywatne beneficjenta końcowego, tj. właściciela nieruchomości, na której powstanie 
przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/156/2020 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 16 września 2020 r. 

Regulamin zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pt.: „Utworzenie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków europejskich  na 

operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 

1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są mieszkańcy Gminy Pokój, zwani dalej właścicielami 
nieruchomości – posiadacze tj. właściciele, współwłaściciele nieruchomości położonych w następujących 
miejscowościach: Ładza, Krzywa Góra, Siedlice, Krogulna, Jagienna, Kozuby, Domaradz, Paryż, 
Świercowskie, Fałkowice, Lubnów, Żabiniec, Kopalina, Zawiść, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna, którzy 
zgłosili się do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostali ujęci we wniosku 
o przyznanie pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację którego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-
65150-UM0800068/19, zawarta w dniu 6 lipca 2020 r. pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego, 
a Gminą Pokój. 

2. Regulamin ustala zasady realizacji przedsięwzięcia, którego celem jest wyposażenie gospodarstw 
domowych  na terenie gminy Pokój, określonych w ust. 1, w urządzenia służące do oczyszczania ścieków 
poprzez zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, 
których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę, pochodzących z gospodarstwa domowego oraz które będą 
wykorzystywane przez co najmniej 10 lat od daty przekazania do eksploatacji. 

4. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z zawartą umową o zastępstwo inwestycyjne pomiędzy 
Gminą Pokój, a właścicielem nieruchomości. 

5. Kwota dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 będzie wynosić 63,63% faktycznie 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, pozostałą część wartości inwestycji pokrywa właściciel 
nieruchomości. W przypadku wystąpienia kosztów niekwalifikowanych właściciel nieruchomości również 
zobowiązany jest do poniesienia tych wydatków. 

6. Dofinansowaniu podlegają koszty ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do 
umowy zawartej między Samorządem Województwa Opolskiego, a Gminą Pokój. 

7. Dofinansowaniu nie podlegają koszty przyłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku. 

8. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której planowany jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków 
istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
zlikwidowania tego zbiornika 

9. Wyboru generalnego wykonawcy zadania dokonuje Gmina Pokój na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zgodnie z warunkami 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozporządzeniu Ministra 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182, z 2017 r. poz. 164, z 2018 r. poz. 564 i 1782 oraz z 2019 r. 
poz. 1521), w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony na potrzeby: „Budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój”. 

10. Gmina Pokój występuje w imieniu właściciela nieruchomości przed organami administracji publicznej 
dokonując odpowiednich zgłoszeń oraz uzyskując wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje 
administracyjne, opinie, uzgodnienia, stanowiska. 
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11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanego dofinansowania wraz 
z należnymi odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych, w przypadku niekorzystania z przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub jej nieprawidłowej eksploatacji, utraty, sprzedaży przydomowej oczyszczalni 
ścieków w okresie 10 lat od daty  przekazania jej do eksploatacji.
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