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UCHWAŁA NR …………..
RADY MIASTA I GMINY WISKITKI
z dnia …………….r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki na dofinansowanie
kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art.
403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020r.
poz. 1219). Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Wiskitki,
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom; a także jednostkom sektora finansów
publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na dofinansowanie
kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie
Gminy Wiskitki.
2. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących
pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zasady udzielania
dotacji określone w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2021r.
3. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą między
innymi na prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie, dotacja stanowi pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie a jej udzielenie następuje
w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:
1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. U. 1UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 ze zm.);
2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. 1UE L 352 z dnia 24.12.2013, s. 9, z późn.
zm.);
3) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z dnia
28.06.2014, s. 45 z późn. zm.).
4. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa w ust. 3, to
warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dodatkowe przedłożenie przez Wnioskodawcę:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
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się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z 2010r. nr 121, poz. 810).
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§2. 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 1 ust 1 zwane dalej
Wnioskodawcą, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie
z wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków lub wypisem z rejestru Ksiąg
Wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna
zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza.
2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie przyłączy
kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub w trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej.
3. Dotacja na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zostać
udzielona wnioskodawcy tylko jeden raz bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych
przez Wnioskodawcę do gminnej sieci kanalizacyjnej.
4. Dotacją mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji.
5. Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku nieruchomości, dla której zostały
wydane przez Gminę Wiskitki techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
6. Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza
kanalizacji sanitarnej jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizacje
inwestycji , o których mowa w § 1 w budżecie Gminy Wiskitki na dany rok budżetowy.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Wiskitki prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganymi
dokumentami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
Wiskitki. O przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej decyduje Rada Miasta i Gminy
Wiskitki planując w budżecie na dany rok wydatki na dotację inwestycyjną.
3. Wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie o przyznaniu dotacji celowej oraz
terminie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Wiskitki a Wnioskodawcą.
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4. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków
złożonych w terminie do 29 października.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej nie będzie spełniał wymogów formalnych
określonych w uchwale, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku lub
usunięcia stwierdzonych braków formalnych i merytorycznych lub nieprawidłowości
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub
nieusunięcia stwierdzonych ww. braków lub nieprawidłowości w określonym terminie,
wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia
wniosku.
7. Odmawia się udzielenia dotacji celowej na inwestycję, której realizacja została
zakończona przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz podpisanej umowy o dotację.
Przez zakończenie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej rozumie się podpisanie protokołu
odbioru przyłącza.
8. Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały tych
dokumentów do wglądu, tj.:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
2) dokumentację projektową przyłącza wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych
w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, w przypadku gdy zgłoszenie jest
wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego);
9. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją
z dotacji.
Rozdział 4.
Wysokość dotacji i sposób rozliczenia dotacji
§4. 1. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, która stanowić będzie
70% kosztów wykonania przyłącza, jednak nie więcej niż 3 500,00 zł.
2. Podstawą rozliczenia dotacji celowej będzie złożenie przez Wnioskodawcę w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy z Gminą Wiskitki na odbiór ścieków, wniosku o rozliczenie
i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Wiskitki na dofinansowanie
budowy przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz
z załącznikami określonymi w ust. 3.
3. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały
tych dokumentów do wglądu, tj.:
1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;
2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane
z budową przyłącza);
3) umowę z Gminą Wiskitki na odbiór ścieków;
4) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika bezodpływowego
4. Wypłata dotacji nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wnioskodawcy
w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku wskazanego w ust. 2.
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§5. 1. Przez koszty rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową przyłącza
wraz z podatkiem VAT, tj. koszty:
1) opracowania dokumentacji projektowej;
2) zakupu materiałów;
3) robót budowlano-montażowych;
4) obsługi geodezyjnej.
2. Koszty powinny być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na
Wnioskodawcę.
3. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego,
o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.)
4. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza
kanalizacyjnego.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

opracował.: …………(podpis, pieczęć)……………………….

zaakceptował: …………..(podpis. pieczęć bezpośredniego przełożonego) ……………

sprawdził pod względem prawnym: ……………(podpis radcy prawnego)…………
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Załącznik Nr 1
do uchwały ……………
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia …………………
…………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………………………..
(Adres do korespondencji)

………………………………………………………………………..
(Kod pocztowy)

………………………………………………………………………..
(PESEL)

………………………………………………………………………..
1

(Telefon kontaktowy)

………………………………………………………………………..
(adres email)

1

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Wniosek o dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
Wnoszę o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Wiskitki w wysokości…………………………
na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku znajdującego się na działce ewidencyjnej
nr ……………………………… położonej w miejscowości………..…………………………………………….,
stanowiącej moją własność/współwłasność.
Planowany okres realizacji:…………………………………………………………………………
Data rozpoczęcia:……………………………………………………………………………………….
Data zakończenia:……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………
Miejscowość, data
1

Dobrowolnie w celu załatwienia sprawy

……………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
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Załączniki:
1.
dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
2.
dokumentację projektową przyłącza wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w
Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, w przypadku gdy zgłoszenie jest
wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego);
3.
zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje o pomocy de minimis, o której
mowa w § 1 ust. 3 i 4 uchwały.
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr ……………
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia ……………………….
…………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………………………..
(Adres do korespondencji)

………………………………………………………………………..
(Kod pocztowy)

………………………………………………………………………..
(PESEL)

………………………………………………………………………..
(Telefon kontaktowy)

1

………………………………………………………………………..
(adres email)

1

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu
Gminy Wiskitki na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego
I.
Informacja wnioskodawcy:
Wnoszę o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Wiskitki na
dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z zawartą umową nr ………………..
z dnia ……………….. w kwocie udzielonej dotacji celowej ………………………………………….
Przyznaną
dotację
proszę/prosimy
przekazać
na
rachunek
bankowy
nr…………………………………………………………………………………………………………………………………………2
Poniesione koszty na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wynoszą …………………………… zł

1

Dobrowolnie w celu załatwienia sprawy
W przypadku, kiedy wniosek składają współwłaściciele należy wskazać współwłaściciela, któremu należy
wypłacić dotację oraz jego numer rachunku bankowego
2
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Załączniki:
1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;
2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane
z budową przyłącza);
3) umowę z Gminą Wiskitki na odbiór ścieków;
4) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania/likwidacji zbiornika bezodpływowego

……………………………………………………
Miejscowość, data

II.

……………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Rozliczenie sprawdził

…………………………………………………….,

data akceptacji

…………………………………………………….,

Akceptacja dyrektora Wydziału

…………………………………………………….,

