
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/134/2016 

RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 7 października 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy 

kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (T.j. Dz.U.2016.446), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 478 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 903, 

poz. 1250 i poz. 1427) - Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje; 

§ 1. Mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie Osiecznica, określa się zasady udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy Osiecznica na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej,  

tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania zgodnie z zasadami, stanowiącymi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie  

ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszania wymogów korzystania  

ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska 

i ustawy o ochronie przyrody oraz z dochodów własnych gminy Osiecznica. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji celowych ustalana jest w uchwale budżetowej 

na dany rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę nr XXV/123/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Koza 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 października 2016 r.

Poz. 4719



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/134/2016 

Rady Gminy Osiecznica 

z dnia 7 października 2016 r. 

 

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych  na terenie 

Gminy Osiecznica oraz tryby postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia. 

§ 1. 1. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250), zwanym dalej 

„przyłączem”, może być przyznana w wysokości 25% kosztów budowy jednak nie więcej niż 400,00 zł. 

(słownie: czterysta złotych). 

2. Dofinansowaniu podlegają rzeczywiste poniesione koszty związane z budową przyłącza, 

udokumentowane fakturą lub rachunkiem. 

3. Dotacja może być udzielona danemu wnioskodawcy tylko raz, bez względu na liczbę nieruchomości 

przyłączanych przez wnioskodawcę do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

4. O dofinansowanie przyłącza mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele (w tym wspólnoty 

mieszkaniowe) lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na  której będzie budowane przyłącze, pod 

warunkiem: zameldowania przynajmniej jednego właściciela lub posiadania adresu siedziby firmy 

wnioskodawcy w danej nieruchomości w dniu złożenia wniosku O dofinansowanie przedsięwzięcia,  O którym 

mowa w zasadach. 

5. Dotację może otrzymać podmiot, który po zakończeniu realizacji zadania zlikwiduje lub zaprzestanie 

użytkowania zbiornika bezodpływowego ścieków i zawrze umowę na odbiór ścieków poprzez kanalizację 

ściekową lub w przypadku nowo budowanych budynków zawrze umowę na odbiór ścieków poprzez 

kanalizację ściekową. 

6. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nieposiadanie względem Gminy Osiecznica zaległości 

z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

7. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt. 4, znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna 

zgoda wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej na 

realizację przyłącza. 

§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przyłączy z budżetu gminy 

będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w następnym roku budżetowym. 

§ 3. 1. Wnioskodawca w celu otrzymania dotacji  składa wniosek do Wójta  Gminy Osiecznica 

o dofinansowanie przyłącza, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad,  w którym należy przedstawić 

w szczególności: 

a) informacje o wnioskodawcy, 

b) miejsce lokalizacji przedsięwzięcia, 

c) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest przyłącze, 

d) określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowane przyłącze, 

e) szacowane  koszty  budowy przyłącza, 

f) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy  przyłącza, 

g) dane właściciela konta i numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja. 

h) oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy Osiecznica zaległości z tytułu podatków 

i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 
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i) jeżeli nieruchomość, dla której ma być realizowane przyłącze, znajduje się we współwłasności – pisemną 

zgodę wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych nieruchomości, lub uchwałę 

wspólnoty mieszkaniowej na realizację przyłącza oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie 

dotacji jednemu wskazanemu właścicielowi 

2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożonego przez przedsiębiorcę, dla którego udzielone 

dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 s.1), wnioskodawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także wszystkie zaświadczenia 

o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenia o pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) inne informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 

poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz sprawozdania finansowe, o których 

mowa w rozporządzeniu. 

3. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach, może 

otrzymać pomoc de minimis, o której mowa w pkt. 2, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch 

poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 000 EUR, a w przypadku 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w sektorze transportu drogowego towarów nie przekracza 

kwoty 100 000 EUR. 

§ 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. 

2. Komisja, powołana przez Wójta Gminy Osiecznica, dokona weryfikacji wniosków w zakresie spełnienia 

wymagań niniejszych zasad. 

3. Po pozytywnej weryfikacji zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa o dofinansowanie przyłącza. 

4. Rozliczenie udzielonej dotacji, nastąpi w momencie jej przekazania na rachunek Wnioskodawcy. 

5. Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony może ponownie złożyć nowy wniosek  

o dofinansowanie przyłącza, spełniający wymagania niniejszych zasad. 

§ 5. 1. Po zakończeniu budowy przyłącza, wnioskodawca zgłasza pisemnie zakończenie realizacji przyłącza 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasady, wraz z następującymi dokumentami: 

a) kserokopię faktur/rachunków (oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na budowę 

przyłącza, 

b) umowę zawartą z zakładem na świadczenie usług odbioru ścieków poprzez kanalizacje ściekową, 

c) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania szamba lub o jego likwidacji, 

d) oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

2. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu budowy przyłącza i przedstawieniu kompletnej 

dokumentacji, o której mowa w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

§ 6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależycie  

lub w nadmiernej wysokości dokonywany będzie w trybie  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
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Załącznik nr 1 do Zasad udzielania dotacji  

celowej z budżetu gminy Osiecznica  

na budowę przyłączy kanalizacyjnych 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZYŁĄCZA 

1.  Informacja o wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa:  

Adres:  

Seria i numer dowodu osobistego:  

Numer telefonu:  

2.  Miejsce lokalizacji przyłącza: 

miejscowość , ul , 

nr domu , 

numer ewidencyjny działki(ek): , obręb  

3.  Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przyłącze kanalizacyjne 

(właściwe zakreślić): 

□  własność, 

□  współwłasność, 

□  użytkowanie wieczyste. 

  

4.  Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowane przyłącze (właściwe zakreślić): 

□  budynek mieszkalny jednorodzinny, 

□  budynek mieszkalny wielorodzinny, 

□  inny            budynek-jaki ?  …. 

5.  Wstępny koszt przyłącza:  

  

6.  Planowany termin realizacji przyłącza: 
 data rozpoczęcia prac  

 data zakończenia prac  

  

7.  Dane właściciela konta i numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja: 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta:  

Adres właściciela konta: …………………………………………………………………… 

nr konta: …………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego na terenie Gminy Osiecznica, ze środków budżetu 

gminy” i są mi znane warunki w ww. zasadach. 

Oświadczam, iż nie posiadam względem Gminy Osiecznica zaległości z tytułu podatków i opłat oraz 

innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(Czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zasad udzielania dotacji  

celowej z budżetu gminy Osiecznica  

na budowę przyłączy kanalizacyjnych 

 

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZYŁĄCZA 

  

…………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa) 

……………………………………………... 

………………………………………………………… 

(adres) 

…………………………………………….. 

(numer telefonu) 

Wójt Gminy Osiecznica 

 

W związku z zawartą umową nr  z dnia ……… 

o dotację  na dofinansowanie budowy przyłącza zawiadamiam, że w dniu …………  zakończyłem realizację 

zadania. 

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 

 

………………………………………. 

(czytelny podpis) 
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