
UCHWAŁA NR LII/435/18
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 
Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2 
i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519 z poźn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych do inwestycji związanych z budową przyłączy 
kanalizacyjnych.

§ 2. Tryb postępowania oraz zasady udzielania i rozliczania  dotacji celowych na dofinansowanie 
poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnej, określa 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn.: "Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze 
środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną de minimis jej udzielenie następuje 
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 2110



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/435/18

Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na 
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

§ 1. Cele i założenia

1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Lędziny d na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
położonych na terenie Gminy Lędziny.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych stanowi pomoc 
finansową Gminy w realizacji obowiązków właścicieli/współwłaścicieli i użytkowników nieruchomości 
w zakresie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i udzielana jest dla poprawy jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych w Gminie Lędziny oraz realizacji założeń Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

§ 2. Definicje

1. Przyłącze kanalizacyjne - w rozumieniu ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

2. Budynek – budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) tj. budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do 
użytkowania zgodnie z art. 54 cyt. ustawy.

3. Wnioskodawca – podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 litera a), ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), tj. osoba fizyczna, która złożyła 
wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, posiadająca tytuł prawny z którego wynika prawo do 
dysponowania budynkiem lub lokalem zlokalizowanym na terenie gminy Lędziny, do którego realizowana 
będzie inwestycja związana z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej.

4. Gmina – gmina Lędziny.

5. Odbiorca ścieków – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, 43-
143 Lędziny.

6. Pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis, przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz 
przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury.

7. Koszty kwalifikowane – koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na budowę przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej, potwierdzone rachunkami bądź fakturami wystawionymi na 
Wnioskodawcę. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, 
gdy został faktycznie poniesiony a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów 
kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych.
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§ 3. Kryteria i zasady finansowania

1. Do korzystania z dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego uprawnieni są mieszkańcy Gminy, 
właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy, którzy wybudowali przyłącze 
kanalizacyjne.

2. W przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza 
lub inna działalność, udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc de minimis i nastąpi z uwzględnieniem 
następujących aktów prawnych, w zależności od prowadzonej działalności:

1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 
z 24 grudnia 2013 roku),

2) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L. 352 z 24 grudnia 2013 roku),

3) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 28 czerwca 2014 roku).

3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie powinien wraz z wnioskiem przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu 
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 z późn. zm.). oraz informacji 
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony 
jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 121 poz. 810).

4. Ilość środków przeznaczonych  na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok 
budżetowy.

5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku, dotacje będą realizowane w pierwszej kolejności 
w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

6. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września każdego roku. Wnioski które zostaną złożone po dniu 
30 września, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

7. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 45% 
udokumentowanych fponiesionych kosztów na budowę przyłącza kanalizacyjnego, lecz nie więcej niż 3000 zł 
(słownie trzy tysiące złotych).

8. Dotacja do budowy przyłącza kanalizacyjnego przysługuje jednorazowo do Budynku.

9. Dotacji podlegają jedynie koszty kwalifikowane. Koszty sporządzonej dokumentacji nie są kosztami 
kwalifikowanymi.

10. Jeżeli Budynek znajduje się we współwłasności, dotacje celową otrzymuje właściciel/współwłaściciel 
ponoszący koszty budowy.

§ 4. Wniosek o udzielenie dotacji

1. W celu uzyskania dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek, i tym samym oświadczyć, 
że:

a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,
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b) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,

c) będzie użytkował przyłącze kanalizacyjne zgodnie z jego przeznaczeniem,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania 
i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922),

e) w budynku do którego ma być wykonane przyłącze kanalizacyjne jest czynne przyłącze wody.

2. Do wniosku wymienionego w punkcie 1 należy dołączyć:

a) uwierzytelnioną kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

b) kserokopie faktur wraz z oryginałami (do wglądu),

c) geodezyjny pomiar powykonawczy,

d) podpisaną umowę z Odbiorcą ścieków,

e) protokół odbioru końcowego sporządzony przez Odbiorcę ścieków,

f) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jeśli dotyczy,

g) oświadczenie o braku otrzymanej pomocy de minimis jeśli dotyczy.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wnioskodawca we własnym zakresie przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy 
i funkcjonowania przyłącza kanalizacyjnego.

§ 5. Komisja ds. rozpatrywania wniosków

1. Tworzy się Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przyłączy kanalizacyjnych, 
zwanej dalej Komisją.

1) Skład Komisji zostanie wyznaczony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

2) Do zadań Komisji należy:

a) sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dotację,

b) sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku na podstawie załączonych do wniosku 
dokumentów i określenie wysokości dotacji przysługującej Wnioskodawcy.

3) Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dotacji.

4) Gmina wypłaca Wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

5) Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych spraw 
podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.

§ 6. 1. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji przyłącza (rozwiązania umowy na odbiór 
ścieków) lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.

2. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe 
liczone od dnia wypłaty dotacji.

§ 7. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia inną uchwałą 
Rady Miasta Lędziny.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/435/18

Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018 r.

WNIOSEK

Burmistrz Miasta Lędziny

ul. Lędzińska 55

43-143 Lędziny

WNIOSEK

o udzielenie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

I.       Dane Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko ..………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

PESEL ……………………… Seria i nr dowodu osobistego …………………………………….

wydany przez …………………………………………………………………………………

telefon ……………………………. Email (opcjonalnie) ………………………………………

II.       Na podstawie Uchwały Rady Miasta Lędziny Nr ………………….z dnia ……….....…….. 2018 r. 
wnioskuję o przyznanie dotacji do budowy  przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na 
nieruchomości w gminie Lędziny, położonej przy ulicy …………………………………………… nr …….. 
na działce nr ………………………… do której posiadam prawo dysponowania, wynikające 
z ............................... …………...................................................................................….

III.       Wybudowane przyłącze kanalizacyjne ma długość ……………… m zgodnie z protokołem odbioru 
i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

IV.       Ilość studzienek koniecznych do zbudowania na przedmiotowym podłączeniu - ……….. sztuk.

V.       Do wniosku dołączam następujące rachunki i/lub faktury VAT:

L.p. Nr faktury/rachunku Data wystawienia

Numer pozycji 
z rachunku lub faktury, 

stanowiących koszt 
kwalifikowany

Suma kwot brutto pozycji 
wskazanych w kolumnie 4

1 2 3 4 5

Uwaga:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 2110



1. Wykazane w tabeli pozycje rachunków i/lub faktur VAT określające koszty kwalifikowane, mogą 
obejmować wyłącznie wydatki poniesione na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i studzienki 
przyłączeniowej opisanego w punktach III i IV. Urząd zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy w celu 
złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub korekty wniosku.

2. Wszystkie wykazane rachunki i/lub faktury VAT muszą być wystawione na osobę posiadającą prawo do 
dysponowania nieruchomością, zgodnie z punktem II wniosku.

VI.       Przyznaną dotację proszę przekazać na konto o numerze …………………………………...................

w banku …………………………..…….., stanowiące własność ………………………………………

VII.       Oświadczam że:

1. W budynku którego dotyczy wniosek nie jest zarejestrowana/jest zarejestrowana działalność gospodarcza 
o numerze REGON ……………………………………..* (niepotrzebne skreślić).

2. Posiadam prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane, a budynek został oddany do 
użytkowania zgodnie z art. 54 Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Posiadam uregulowany stan prawny budynku oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia tj. pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego 
przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub 
potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa lub jako spadkobierca oryginał nabycia spadku.

4. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta nr …………….. z dnia ……………w sprawie 
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na 
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz znam i akceptuję zasady 
i warunki w niej zawarte.

5. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Lędziny.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, PESEL, 
adres, telefon, mail, seria nr dowodu osobistego oraz organ wydający przez Urząd Miasta Lędziny, 
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny w celu udzielenia dotacji. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane 
osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny, 
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Moje dane będą przetwarzane w celu udzielania dotacji. Mam prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych 
zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Lędziny z siedzibą 
w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.

8. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 1 kodeksu karnego.

………………………………………….

data i podpis
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