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UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy
Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy
do sieci kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku − Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wisznia
Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej
na terenie Gminy Wisznia Mała, zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych ustalana jest w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia
Mała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
M. Ottenbreit
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/XXIV/176/16
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 26 października 2016 r.

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
§ 1.
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Wisznia Mała, dalej zwanej „Gminą” na dofinansowanie kosztów budowy nowych
przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzających ścieki bytowe z budynków
mieszkalnych, położonych na terenie Gminy
2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowi pomoc
finansową Gminy w realizacji obowiązków właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i udzielana jest dla poprawy jakości wód powierzchniowych
i podziemnych w Gminie oraz realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz dochodów własnych
Gminy.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Przyłączu kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy
z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U.
z 2015r poz. 139);
2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawcą
może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej
z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;
3) Gminie – rozumie się przez to gminę Wisznia Mała;
4) Wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych
w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji;
5) Dotacji celowej – zwanej dalej „dotacją”, rozumie się przez to wypłatę środków z budżetu Gminy
na pokrycie części kosztów kwalifikowanych, związanych z inwestycją budowy przyłącza
kanalizacyjnego;
6) Kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego,
faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę w okresie obowiązywania Umowy, potwierdzone rachunkami
bądź fakturami wystawionymi w tym okresie na Wnioskodawcę. Na koszty kwalifikowane składają się:
a) koszt zakupu materiałów, urządzeń,
b) koszt robót budowlanych,
c) koszt pomiarów geodezyjnych,
d) koszt dokumentacji powykonawczej,
e) koszt odbioru technicznego przyłącza przez odbiorcę ścieków.
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: kosztów dokumentacji projektowej, wydatków poniesionych
na uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń, itp. wymaganych odrębnymi przepisami, kosztów
robocizny własnej Wnioskodawcy,
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7) Odbiorcy ścieków – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni
Małej;
8) Umowie – rozumie się przez to umowę o udzielenie dotacji, zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą,
określającą opis zadania, termin wykonania przyłącza, warunki przyznania oraz sposób udzielenia
i rozliczenia dotacji.
§ 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:
1) posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowane przyłącze kanalizacyjne,
2) przyłączana nieruchomość, którą dysponuje Wnioskodawca, znajduje się na terenie Gminy
i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym lub częścią budynku mieszkalnego w przypadku rozpoczętej
budowy (na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu
do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego),
3) nie zalega z podatkami i opłatami na rzecz Gminy,
4) posiada projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego, uzgodniony z Odbiorcą ścieków,
5) złoży wniosek o dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego,
6) wybuduje przyłącze kanalizacyjne w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi,
sztuką budowlaną i przepisami szczególnymi,
7) poniesie i udokumentuje wydatki związane z budową przyłącza kanalizacyjnego,
8) po zakończeniu realizacji zadania zlikwiduje lub zaprzestanie użytkowania bezodpływowego zbiornika
na ścieki oraz zawrze umowę na odbiór ścieków z Odbiorcą ścieków;
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej
niż 5.000 zł do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.
3. Dotacja przyznawana jest w formie zwrotu części poniesionych i udokumentowanych wydatków
na budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego, po zakończeniu realizacji zadania.
§ 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
Wisznia Mała wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wnioski składa się w terminach wskazanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała. Ogłoszenie o terminie
składania wniosków podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele
lub osoba upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub źle wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany
do usunięcia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków
w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu.
6. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań
określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone na formularzu wniosku
określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu i zawierające wszystkie jego elementy i załączniki.
7. Pozytywnie zweryfikowany wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia Umowy o udzielenie
dotacji, a Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i dacie podpisania Umowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–4–

Poz. 4902

§ 4.
Zasady rozliczenia dotacji
1. W celu rozliczenia dotacji po wykonaniu przyłącza, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć
wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza
kanalizacyjnego, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:
1) protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną
2) oryginały rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty
(druk KP, polecenie przelewu),
3) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji bezodpływowego zbiornika na ścieki,
4) umowę na odbiór ścieków, zawartą z Odbiorcą ścieków;
2. Wyliczenie kwoty przysługującego Wnioskodawcy dofinansowania zostanie dokonane na podstawie
dokumentów załączonych do wniosku o przekazanie i rozliczenie dotacji, w oparciu o zasady określone
w niniejszym Regulaminie
3. Z rozliczenia dotacji zostanie sporządzony protokół, którego kopia zostanie przekazana Wnioskodawcy.
4. Po rozliczeniu dotacji Gmina zwróci Wnioskodawcy dokumenty przedłożone w oryginale wraz
z adnotacją na fakturze/rachunku o przedłożeniu do refundacji ze środków budżetu gminy Wisznia Mała.
5. Kompletny i pozytywnie zweryfikowany wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków
o przekazanie dotacji według kolejności wpływu.
6. Kolejność wypłaty dotacji będzie wynikać z kolejności na liście wniosków o przekazanie dotacji,
a łączna ich suma w roku budżetowym wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel w planie wydatków
na dany rok.
7. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów
budowy przyłączy kanalizacyjnych w danym roku budżetowym, pozytywnie zweryfikowane wnioski będą
stanowiły podstawę do wypłaty dotacji w kolejnym roku.
§ 5.
Zasady zwrotu dotacji
1. Przyłącza wykonane przy udziale środków finansowych z przedmiotowego dofinansowania podlegają 3letniemu okresowi monitoringu poprawnej eksploatacji pod rygorem spłaty przez Wnioskodawcę otrzymanej
kwoty dofinansowania.
2. Dotacja podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku braku eksploatacji przyłącza (rozwiązania
umowy na odbiór ścieków) lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.
3. Zwrot dotacji w przypadku określonym w ust. 2, następuje w otrzymanej wysokości powiększonej
o odsetki liczone jak od zaległości podatkowych od dnia otrzymania dotacji do dnia jej zwrotu.
4. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–5–

Poz. 4902

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
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