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UCHWAŁA NR XXXIII/399/21
RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5,
art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały, zwanym dalej „Regulaminem”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Żelazny
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/399/21
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 23 lutego 2021 r.
Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „przyłącze kanalizacyjne” – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,
2) „Projekt” – projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2”,
3) „Wnioskodawca” – osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, do której będzie
wybudowane przyłącze do dnia 30 listopada 2022 r., położonej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
4) „dotacja”- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu,
5) „koszty kwalifikowane” – należy przez to rozumieć koszty faktycznie poniesione w związku z budową
przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej, na które składają się: koszty zakupu
materiałów, usługi wykonania przyłącza, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty odtworzenia terenu
poniesione wyłącznie po podpisaniu z Gminą umowy o udzielenie dotacji. Podatek VAT może zostać
uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy kiedy został faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma
możliwości jego odzyskania,
6) „PIM Sp. z o.o.” – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w CzechowicachDziedzicach - realizujące projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie CzechowiceDziedzice etap 2”.
§ 2. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy.
Rozdział 2.
Warunki i tryb przyznawania dotacji
§ 3. Dofinansowanie będzie się odbywać w formie dotacji celowej dla Wnioskodawców na dofinansowanie
przyłączy kanalizacyjnych, których koszt budowy przekracza kwotę 2000 zł. Maksymalna wysokość
dofinansowania do 1 przyłącza wynosi 13 000 zł.
§ 4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Gminę z Wnioskodawcą.
§ 5. Dotacja nie może być przeznaczona na zadanie budowy przyłącza kanalizacyjnego zrealizowanego
przed zawarciem umowy dotacji.
§ 6. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości,
2) wybuduje do 30 listopada 2022 r., przyłącze kanalizacyjne na podstawie umowy zawartej z PIM Sp. z o.o.,
3) zawrze do 30 listopada 2022 r. umowę na odprowadzanie ścieków z PIM Sp. z o.o.,
4) zlikwiduje, zaprzestanie użytkowania lub nie posiada zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.
§ 7. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek, dołączając następujące
dokumenty:
1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu),
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2) kserokopię warunków technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej,
3) inne wymagane dokumenty, o których mowa w § 9 niniejszego regulaminu, gdy Wnioskodawca ubiega się
o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie.
2. Termin i miejsce naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Czechowice-Dziedzice www.czechowice-dziedzice.pl.
3. Wnioski spełniające wymogi formalne, będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, a łączna
liczba zakwalifikowanych wniosków w roku budżetowym wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel.
4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji.
7. Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji
będą przekazywane Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
8. Informacje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku będą przekazane Wnioskodawcy w terminie do 30 dni
od daty złożenia lub uzupełnienia wniosku.
9. Rada Miejska określi w corocznym planie wydatków na dany rok budżetowy wysokość środków
przeznaczonych na udzielanie dotacji.
10. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na udzielanie dotacji w danym roku budżetowym,
dotacja może być przekazana w roku następnym.
Rozdział 3.
Tryb rozliczenia dotacji
§ 8. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie:
1) faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, obejmujących koszty kwalifikowane budowy
przyłącza kanalizacyjnego,
2) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
o zaprzestaniu jego/jej użytkowania lub o jego/jej braku,
3) protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza dokonanego przez PIM Sp. z o.o.,
4) kserokopii umowy na odprowadzanie ścieków zawartej z PIM Sp. z o.o.
2. Po dostarczeniu dokumentów zostanie sporządzony protokół rozliczenia dotacji. Kopię protokołu
otrzyma Wnioskodawca w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.
3. Po weryfikacji kwalifikowanych kosztów budowy przyłącza dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy
w terminie i w sposób określony w umowie dotacji.
Rozdział 4.
Warunki i tryb postępowania dotacji stanowiącej pomoc de minimis
§ 9. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność
gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje, nie później niż do dnia 31 grudnia
2023 r., na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca
2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz.
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UE L 215 z 7.07.2020) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielenie takiego dofinansowania
następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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 24.12.2013, s.9 z późn. zm.) lub stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie,
udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014
z 27 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 190, z 28.06. 2014, s. 45 z późn. zm.) w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
§ 10. 10. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis
zobowiązany jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub w 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. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.), albo 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).
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. Prawo kontroli wykonanego przyłącza kanalizacyjnego przysługuje Gminie w okresie 5 lat od roku
zakończenia realizacji inwestycji.
§ 12. Przyznana dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie dotacji w przypadku:
1) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego, na którego budowę została udzielona dotacja.
2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

