
UCHWAŁA NR XXXV/207/2014
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 400a ust. 1 pkt. 2, pkt. 5, pkt. 42, art. 403 ust. 2- 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Rada Gminy Krośnice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków  budżetu Gminy 
Krośnice pochodzących m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przyłączy 
kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice. 

§ 2. Zasady i tryb  udzielania dotacji, w tym szczegółowe kryteria wyboru inwestycji, sposób rozliczenia 
dotacji oraz wzór formularza wniosku, zawierają niżej wymienione załączniki: 

1. Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Krośnice – Załącznik nr 1; 

2. Wzór formularza wniosku o udzielenie  dotacji – Załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Janusz Dziekan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/207/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy 
Krośnice pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przyłączy  
kanalizacyjnych  na terenie Gminy Krośnice. 

WARUNKI I TRYB  UDZIELANIA DOTACJI

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane  jest osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami, 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władającymi nieruchomością na podstawie stosownej umowy 
zawartej z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem. 

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Krośnice i stanowi 
refundację kosztów faktycznie poniesionych w trakcie jej realizacji (po jej zawarciu) w wysokości 50 % kosztów 
kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1.500, 00 zł /słownie: tysiąc pięćset złotych 
00/100/. 

3. Za koszty kwalifikowane  rozumie się  koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, poniesione po 
zawarciu umowy o dotację, o której mowa w ust. 2,  na które składają się koszty: zakupu materiałów, usług 
wykonania przyłącza kanalizacyjnego, wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego, udokumentowane na 
podstawie stosowanych rachunków lub faktur VAT. 

4. Dotacja na realizację inwestycji na danej nieruchomości  może być przyznana tylko raz (z wyłączeniem 
nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym  - bliźniakiem, dla którego każde mieszkanie posiada 
odrębne przyłącze kanalizacyjne). 

5. Dotacja może być udzielana osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, dla których 
nie stanowi ona pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 

6. Dofinansowanie nie dotyczy budowy przyłączy do: 

a) nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) nieruchomości niezabudowanej (działek budowlanych).

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji na 
formularzu stanowiącym  załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty: 

a) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo  do dysponowania  nieruchomością (oryginał do wglądu), 

b) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru  wykonania robót budowlanych polegających na 
budowie przyłącza kanalizacyjnego, 

c) graficzny projekt przebiegu przyłącza kanalizacyjnego, 

d) oświadczenie o nie posiadaniu  względem  Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu 
podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji na poszczególne lata należy składać pisemnie, za pośrednictwem poczty 
lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w terminie od dnia 2 stycznia do 
dnia 31 marca. 

2. Wnioski spełniające wymogi formalne, będą rozpatrywane: 

a) według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Krośnice, 
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b) z uwzględnieniem zasady, iż dotacja w pierwszej kolejności przyznawana będzie osobom, które dobrowolnie 
wdrożyły procedury przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tj. Wójt Gminy Krośnice nie wydał na 
podstawie: art. 5 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany  do jego uzupełnienia 
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w terminie  pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Pozytywna weryfikacja  wniosku będzie podstawą do podpisania  umowy o udzielenie dotacji, określającej  
warunki realizacji i dofinansowania inwestycji. 

5. Ilość udzielonych dotacji będzie uzależniona od środków finansowych określonych  przez Radę Gminy 
Krośnice w planie wydatków na dany rok budżetowy. 

6. W przypadku niewykorzystania  środków w danym roku kalendarzowym, Wójt Gminy Krośnice  może 
wyznaczać dodatkowy termin na składanie wniosków o udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice. 

Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na składanie wniosków zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Krośnice (bip.krosnice.pl) oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krośnice.

WARUNKI I TRYB  ROZLICZENIA DOTACJI 

§ 5. 1. Warunkiem przekazania dotacji  jest przedłożenie w ustalonym w umowie o udzielenie dotacji terminie 
wniosku o wypłatę dotacji oraz dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów i prawidłowość 
wykonanych robót, tj. : 

1. protokół odbioru technicznego wykonanego  przyłącza kanalizacyjnego dokonany przez Zakład  Usług 
Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach, 

2. umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych Krośnice na odprowadzanie ścieków do zbiorczego 
systemu kanalizacji, 

3. oryginały rachunków lub faktur VAT  wystawionych na wnioskodawcę  obejmujących koszty 
kwalifikowane. 

4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza kanalizacyjnego 

2. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy, w ciągu 30 dni               od akceptacji 
wniosku o wypłatę dotacji. 

3. Faktury i rachunki, których będzie dotyczyć refundacja kosztów, zostaną opatrzone odpowiednią adnotacją 
dotyczącą udzielenia dotacji na tej fakturze. 

4. W przypadku niezłożenia wymienionej w ust. 1 dokumentacji w terminie określonym w umowie, środki 
nie zostaną przekazane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6. 1. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie prawo kontroli  wykonanego przyłącza kanalizacyjnego przez 
okres 5 lat od daty spisania przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach protokołu odbioru  
technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego. 

2. Przyznana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o udzielenie dotacji 
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 ze zm)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/207/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 
na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego na terenie Gminy Krośnice 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik itp.)

Imię ..................................................................... 

Nazwisko .....................................................................

2. Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy 

Miejscowość ..................................................................... 

Ulica ..................................................................... 

Nr domu .....................................................................

3. Adres realizacji inwestycji 

Miejscowość ..................................................................... 

Ulica ..................................................................... 

Nr domu ..................................................................... 

Nr ewidencyjny nieruchomości ............................................ 

Podstawa dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

....................................................................................................................................................

4. Liczba osób zamieszkujących(deklarowanych w przypadku realizacji nowego budynku mieszkalnego)

.................................................................................................................................................. 

5. Charakterystyka przyłącza kanalizacyjnego: 

Długość: ……………… [m], 

Średnica: …………………….. [mm] 

Liczba studzienek kanalizacyjnych …………………[szt.]

6. Planowany koszt kwalifikowalny inwestycji .............................. zł brutto. 

7. Wnioskowana kwota dotacji .............................................. zł brutto. 

8. Przewidywany termin realizacji prac 

Rozpoczęcie......................................................zakończenie............................................... 

………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku: 

a) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (oryginał do wglądu), 

b) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na 
budowie przyłącza kanalizacyjnego, 

c) oświadczenie o nie posiadaniu względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu 
podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym. 

d) graficzny projekt przebiegu przyłącza kanalizacyjnego 
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UZASADNIENIE

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25,
29, 31, 32 i 38–42 w/w ustawy.

Przepis art. 403 ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa
powyżej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada
gminy w drodze uchwały.

W latach 2006-2013 Gmina Krośnice wybudowała sieć kanalizacyjną w 11 miejscowościach na terenie
Gminy Krośnice, w tym:
- w ramach inwestycji pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminy Krośnice – Etap I, Etap II,
Etap III (realizowanej w latach 2006 - 2008) skanalizowano miejscowości: Krośnice, Wierzchowice,
Bukowice, Dziewiętlin, Czarnogoździce, Wąbnice, Dąbrowa i Police.
- w ramach inwestycji pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy Małe i Łazy
Wielkie (realizowanej w latach 2011 - 2013) skanalizowano miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie.
W wyniku wybudowanej sieci przyłączono 1175 gospodarstw domowych.

Realizacja ww. inwestycji wynikała wprost z wzrastających wymogów ochrony środowiska i
gospodarki wodnej jak również zobowiązań gminy wynikających z dyrektywy 91/271/EWG.
Konsekwencją tych zobowiązań jest również konieczność realizacji przez Gminę Krośnice w
kolejnych latach sieci kanalizacyjnej w innych miejscowościach m.in. Pierstnicy, Lędzinie,
Żeleźnikach, jak również budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach już
skanalizowanych. Samo wybudowanie sieci nie zapewnia jednak właściwego prowadzenia gospodarki
wodno- ściekowej przez mieszkańców tych miejscowości. Niezbędnie jest podłączenie nieruchomości
(dla których stworzono techniczne warunki przyłączenia) do wybudowanej sieci. Mając na względzie
fakt, iż koszty przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla szeregu osób stanowią znaczną
barierę w wywiązaniu się z ich ustawowych obowiązków proponuje się podjęcie przez Radę Gminy
Krośnice uchwały określającej zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krośnice.
Dotacje celowe na realizację ww. inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
finansowane będą m.in. ze środków stanowiących dochód gminy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.
Za zasadne uważa się podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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