
UCHWAŁA  Nr VII/36/15 

RADY GMINY STRZELCE WIELKIE 

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21; M. P. 

poz. 729, 821; Dz. U. poz. 888, 1238; z 2014 r. poz. 40, 47, 457; M. P. poz. 648, 790; Dz. U. poz. 822, 1101, 1146, 

1322, 1662; z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń bu-

dynków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Strzelce Wielkie i zamieszczenie jej treści na Oficjalnej Stronie Internetowej Urzędu Gminy Strzelce Wielkie. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Eugeniusz Kowalski  



Załącznik nr 1  

do uchwały nr VII/36/15 

Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 27 maja 2015 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsze zasady określają tryb udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budyn-

ków do kanalizacji sanitarnej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową, udzielaną na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń bu-

dynków do kanalizacji sanitarnej; 

2) wnioskodawcy - rozumie się przez to: 

a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

– osoby fizyczne, 

– wspólnoty mieszkaniowe, 

– osoby prawne, 

– przedsiębiorcy, 

b) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi; 

3) WFOŚiGW w Łodzi - rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi, dysponujący środkami na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sa-

nitarnej w ramach programu priorytetowego „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanali-

zacyjnego"; 

4) inwestycji - rozumie się przez to budowę podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej znajdującej się 

w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Wielkie. 

5) wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie dofinansowania, który wnioskodawca składa do Wójta 

Gminy Strzelce Wielkie celem przyznania dotacji ze środków  WFOŚiGW w Łodzi. 

§ 3. Dotacja będzie przyznawana przez Gminę Strzelce Wielkie, na podstawie dofinansowania, o które Gmina 

Strzelce Wielkie będzie ubiegać się ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

§ 4. Przyznanie dotacji wnioskodawcy uwarunkowane będzie przyznaniem środków Gminie Strzelce Wielkie 

przez WFOŚiGW w Łodzi. 

§ 5. Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów całkowitych inwestycji, przy czym 

dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3 000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

§ 6. Pozostałe koszty inwestycji stanowią wkład własny wnioskodawcy. 

§ 7. Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji zadania są: 

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej; 

2) roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. 

§ 8. Kosztami, które stanowią udział własny w kosztach wykonania inwestycji są: 

1) dokumentacja projektowa (jeśli dotyczy wyłączni inwestycji o której mowa w § 1); 



2) pomiar geodezyjny; 

3) nadzór inwestorski; 

4) nadzór archeologiczny. 

§ 9. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obni-

żenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT. 

§ 10. W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jej udzielenie nastąpi z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej. 

 

 

Rozdział 2 

Tryb składania wniosków o udzielenie dofinansowania 

§ 11. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji na zadanie wskazane  

w § 1 składa do Wójta Gminy Strzelce Wielkie pisemny wniosek. Wzór wniosku zostanie określony zarządzeniem 

Wójta Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 12. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie, Sekretariat pok. nr 5. Szczegółowe infor-

macje o terminie naboru zostaną zamieszczone na Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy Strzelce Wielkie 

www.strzelce-wielkie.pl (w zakładce Aktualności) oraz na BIP Gminy Strzelce Wielkie 

www.strzelcewielkie.biuletyn.net. 

§ 13. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków przez 

komisję powołaną przez Wójta Gminy Strzelce Wielkie, w skład której wchodzić będą przedstawiciele komórek  

merytorycznych Urzędu Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 14. Wnioski niekompletne zostaną zwrócone wnioskodawcy celem ich uzupełnienia w ciągu 7 dni robo-

czych od daty zawiadomienia. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 15. O dotację mogą ubiegać się wnioskodawcy spełniający następujące kryteria: 

1) nieruchomość będąca przedmiotem wniosku położona jest w granicach administracyjnych Gminy Strzelce 

Wielkie; 

2) wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością, która ma zostać podłączona i posiada  zgodę 

wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji; 

3) przedmiotowa inwestycja nie została zakończona przed datą złożenia wniosku  

o jej dofinansowanie; 

4) przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie jest nieruchomość zabudowana budynkami, które będą użytko-

wane w dniu otrzymania dofinansowania; 

5) wnioskodawca posiada następujące dokumenty dotyczące podłączenia budynku: 

a) dokumentację projektową, 

b) kosztorys planowanych robót, 

c) zgłoszenie robót z klauzulą „bez zastrzeżeń" bądź potwierdzeniem braku wniesienia sprzeciwu; 

d) punkty a, b, c  nie mają zastosowania w przypadku gdy wymienione w nich dokumenty są w posiadaniu 

Gminy Strzelce Wielkie; 

6) do granicy nieruchomości doprowadzony został przewód kanalizacyjny lub przez nieruchomość przebiega sieć 

kanalizacji sanitarnej; 



7) wnioskodawca posiada środki finansowe w wysokości umożliwiającej pokrycie wkładu własnego o którym 

mowa w § 6. W przypadku posiadania zapłaconych faktur za dokumentację techniczną i pomiary geodezyjne, 

stanowić one będą częściowe pokrycie wkładu własnego. Faktury nie mogą być zapłacone wcześniej niż 3 lata 

przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; 

8) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą lub prowadzących działalność w sekto-

rze rolnym lub w sektorze rybołówstwa - wnioskodawcy spełniają warunki dotyczące pomocy de minimis lub 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

§ 16. Gmina Strzelce Wielkie będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, jeśli zło-

żonych zostanie co najmniej 50 wniosków. Informacja o liczbie prawidłowo złożonych wniosków zostanie ogło-

szona na Oficjalnej Stronie Internetowej Urzędu Gminy Strzelce Wielkie www.strzelce-wielkie.pl (w zakładce 

Aktualności) oraz na BIP Gminy Strzelce Wielkie www.strzelcewielkie.biuletyn.net  w ciągu 40 dni od zakończe-

nia naboru wniosków. 

 

 

Rozdział 3 

Warunki finansowania oraz kontrola wykonania zadania 

§ 17. W przypadku przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi, wnioskodawca zostanie pisemnie 

poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie. Wzór umowy zo-

stanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 18. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z udziału w projekcie. 

§ 19. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wykonawcy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 

kanalizacji sanitarnej z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób 

efektywny, oszczędny i terminowy, co oznacza porównanie ofert cenowych u co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców. 

§ 20. W terminie określonym w umowie o przystąpieniu do projektu, wnioskodawca zobowiązany jest do wy-

konania inwestycji i dostarczenia do Urzędu Gminy Strzelce Wielkie wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumen-

tami księgowymi (faktury, rachunki) potwierdzającymi wysokość niezapłaconych należności za wykonanie podłą-

czenia budynku do systemu kanalizacji sanitarnej. Przedstawione dokumenty księgowe stanowić będą podstawę do 

przekazania dotacji na rzecz wnioskodawcy. 

§ 21. Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od przedstawienia przez wnioskodawcę prawi-

dłowych dokumentów księgowych, o których mowa powyżej. 

§ 22. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Wzór rozliczenia zostanie okre-

ślony zarządzeniem Wójta Gminy Strzelce Wielkie. Dotacja musi być wykorzystana w tym samym roku, w którym 

została przyznana. 

§ 23. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych. 

§ 24. Do rozliczenia dotacji należy dołączyć: 

1) oświadczenie o wyborze wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, zgodnie z wzorem załączonym do umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie; 

2) dokumenty księgowe wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty; 

3) protokół odbioru technicznego wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej; 

4) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania szamba (osadników ściekowych) przydomowej oczyszczalni ście-

ków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości; 

5) aktualną umowę na odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, gwarantującą zachowanie trwałości in-

westycji; 



6) oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu. 

§ 25. W przypadku gdy dotacja stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód, Gmina Strzelce Wielkie będzie 

zobowiązana do zastosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

§ 26. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji, na którą otrzymał dofinansowanie, 

przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. 

 

 

Rozdział 4 

Warunki przyznawania pomocy de minimis 

§ 27. Udzielenie dotacji na rzecz przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 

Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1  

z 24.12.2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.). 

§ 28. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielaną zgodnie z warunkami Rozporzą-

dzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 

z 24.12.2013) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), jeśli 

będzie ona udzielana na wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie. 

§ 29. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielaną zgodnie z warunkami Rozpo-

rządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 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 28.06.2014) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), jeśli 

będzie ona udzielana na wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rybołówstwie. 

§ 30. Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej war-

tości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione w § 27-29. 

§ 31. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem stosownego zaświadczenia o pomocy de mi-

nimis. 

§ 32. Wnioskodawca objęty pomocą de minimis, w celu uzyskania pomocy, zobowiązany jest dostarczyć wraz 

z wnioskiem: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu ta-

kiej pomocy w tym okresie dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez 

względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze 

rolnym lub  

w sektorze rybołówstwa;   

2) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez pod-



miot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) - dotyczy wyłącznie 

wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno -prawną oraz 

sposób finansowania; 

3) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-

łówstwie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji skła-

danych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 121, poz. 810) - dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w 

sektorze rybołówstwa. 

§ 33. Wnioskodawca korzystający z pomocy może zostać wezwany do przedłożenia w żądanym terminie do-

datkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania. 

§ 34. Wnioskodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane 

przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia. 

§ 35. Udzielenie pomocy de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie niniej-

szej uchwały, ma zastosowanie nie później niż do 30 czerwca 2021 r. 

 


