UCHWAŁA NR XXXVIII/226/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2017 r., poz. 1875) i art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.1) ), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych”, określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2015 r. poz. 3499).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

1) Zm.

z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529,
1566 i 1888.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/226/17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 października 2017 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ W ZAKRESIE BUDOWY PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Dotacją celową ze środków budżetu Gminy Poświętne, zwaną dalej „dotacją” są objęte zadania
służące ochronie środowiska i polegające na: wykonaniu przyłączy do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia
budynków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Poświętne oraz jego użytkowaniu –
eksploatacji, zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska w okresie nie krótszym niż
60 miesięcy.
2. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska, zwane dalej „wnioskodawcą”.
3. Nieruchomość, na której realizowane jest zadanie służące ochronie środowiska, o którym mowa
w ust. 1 to:
1) nieruchomość położona na terenie Gminy Poświętne, zabudowana budynkami użytkowanymi bądź
takimi, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy;
2) nieruchomość zabudowana, dla której do dnia wejścia w życie niniejszych zasad wydano ostateczną
decyzję pozwolenia na budowę i która będzie nieruchomością zabudowaną, spełniającą warunki określone
w ust. 3 pkt 1.
4. Warunkiem ubiegania się o datację jest brak zaległości względem Gminy z tytułu podatków i opłat
oraz innych danin publicznych, także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
5. Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej pochodzić będą z budżetu Gminy Poświętne,
a ponadto Gmina będzie ubiegała się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego pn.: ”Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego – II edycja”. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku na min.
30 podłączeń kanalizacyjnych.
§ 2. Dotacja celowa przeznaczona jest na częściowe dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie podłączeń budynków:
mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych przeznaczonych na pobyt ludzi, do istniejącego zbiorczego
systemu kanalizacyjnego w Gminie Poświętne z udziałem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi
w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego – II edycja”.
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Rozdział II
Wysokość dotacji
§ 3. 1. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 100% kosztów
netto przygotowania wyciągu z projektu budowlanego dotyczącego lokalizacji podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego.
2. Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Poświętne ustala się maksymalnie do wysokości 50%
kosztów niekwalifikowanych.
3. Wysokość dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi na jedno podłączenie budynku, ustala się do 50%
kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.
Rozdział III
Warunki udzielenia dotacji
§ 4. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową zobowiązany jest do spełnienia następujących
warunków:
1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej w Gminie Poświętne;
2) nie posiada zaległości względem Gminy z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także
zaległości o charakterze cywilno-prawnym;
3) dokona wniesienia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia w wysokości i terminach określonych
w umowie zawartej pomiędzy Gminą o Wnioskodawcą, o wzajemnych zobowiązaniach organizacyjnych
i finansowych;
4) zobowiązuje się wybudować przyłącze kanalizacyjne do budynku na nieruchomości, o której mowa
w pkt 1, do sieci zrealizowanej w ramach zadań inwestycyjnych gminy;
5) dotacja może zostać udzielona Wnioskodawcy na jedno podłączenie na nieruchomości niezależnie od
ilości budynków na tej nieruchomości;
6) dotacja udzielana jest Wnioskodawcy na podstawie umowy o udzielenie dotacji, która określa
w szczególności warunki przyznania i rozliczenia dotacji;
7) dofinansowaniem mogą być objęte tylko te inwestycje określone w umowie.
Rozdział IV
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o datację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu
Gminy Poświętne następujących dokumentów:
1) formularza zgłoszeniowego (wniosku) uczestnictwa w przedsięwzięciu;
2) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością;
3) oświadczenia o braku zaległości w podatkach i opłatach.
2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie
wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Brak poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza ponownego złożenia wniosku.
4. Wnioski o datację przyjmowane są do dnia 15 stycznia 2018 r.
5. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności daty ich wpływu do Urzędu Gminy
Poświętne, przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Poświętne.
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6. Kolejność udzielenia dotacji wynikać będzie z kolejności na liście wniosków, a łączna suma dotacji
wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy na 2018 r.
7. Pozytywne rozparzenie wniosku, po uprzednim wyłonieniu wykonawcy robót, jest podstawą do
zawarcia umowy pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, o udzielenie dotacji.
8. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia wniosku i terminie podpisania
umowy.
§ 6. 1. Wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą może być przyznana dotacja
stanowiąca pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L2013.353.1).
2. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzona w zakresie
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, oz. 404 z późn. zm.).
Rozdział V
Sposób rozliczenia dotacji
§ 7. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie, w ustalonym w umowie
o udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystanie
udzielonej dotacji, tj.:
1) protokołu odbioru technicznego robót wraz z dokumentacją powykonawczą;
2) faktury VAT obejmujące poniesione koszty podlegające dotacji;
3) umowy na odbiór nieczystości ciekłych;
4) oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba).
§ 8. Wójt Gminy Poświętne przedłoży Wnioskodawcom i Radzie Gminy Poświętne sprawozdanie
o rozliczeniu udzielonej dotacji celowej na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w 2018 r.
§ 9. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację
w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
2) zaprzestania korzystania z przyłączenia kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości
ciekłych), na którego budowę została udzielona dotacja.
§ 10. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przez Wójta Gminy.
§ 11. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach
ustalonych przez Wójta Gminy, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Informację o terminie składania wniosków Wójt Gminy Poświętne
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

ogłasza na tablicy

2. Wzory formularzy zgłoszeniowych (wniosków) o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
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