
UCHWAŁA NR XLVI/590/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego do nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 oraz 
art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK Rada Miasta 
Sandomierza, uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przepisy ogólne

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, 
przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi, ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na 
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

2. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de 
minimis i pomoc de minimis w rolnictwie, zasady udzielania dotacji określone w niniejszej uchwale 
obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

3. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de 
minimis, a jej udzielnie następuje w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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),

2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz. U.1UE L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).

4. Jeżeli przyznana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną, o której 
mowa w ust. 3, to warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dodatkowe przedłożenie przez wniokodawcę:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
i rybołóstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 
53, poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 2. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
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1. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 1 ust. 1 zwane dalej Wnioskodawcą, 
spełniające łącznie następujące warunki:

1) posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Miejskiej 
Sandomierz lub władające taką nieruchomością jako posiadacz samoistny;

2) wykonają przyłącze kanalizacyjne do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

2. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy o udzielenie dotacji.

3. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, 
zawartej po wejściu w życie niniejszej uchwały, rozpoczęte w 2017 r. po dacie wejścia w życie 
podjętej uchwały.

4. Środki finansowe na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz 
otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska.

5. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na 
ilość nieruchomości.

§ 3. 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, telefon kontaktowy, 
NIP, PESEL lub REGON);

2) miejsce przeprowadzonej inwestycji - dokładny adres;

3) zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję;

4) numer rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona dotacja;

5) załączniki - zgodnie z zapisami ust. 3 - potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

3. Do wniosku o dotację należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu lub 
w przypadku najemców zgodę właściciela, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę 
zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany sposobu zagospodarowania ścieków kanalizacyjnych;

2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach: oryginały faktur lub rachunków związanych 
z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej;

3) Umowę z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na odbiór ścieków;

4) Oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania szamba/osadników ściekowych lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków;

5) zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje o pomocy de minimis, o której mowa 
w § 1 ust. 3 i 4 uchwały.

4. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszej uchwale będą rejestrowane i rozpatrywane 
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy 
Miejskiej Sandomierz w danym roku budżetowym nie dłużej jednak niż do 31 października danego 
roku.

5. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanych wniosków oraz 
realizowanych zadań, a także przeprowadzić kontrolę prac objętych dofinansowaniem.
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§ 4. 

Tryb rozliczenia dotacji

1. Wysokość dotacji wyniesie 50% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych 
inwestycji nie więcej jednak niż 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

2. Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty faktyczne poniesione wraz z podatkiem Vat 
przez Wnioskodawcę związane z budową przyłącza kanalizacyjnego, udokumentowane rachunkami 
bądź fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.

3. Na potrzeby obliczania maksymalnej kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za 
wybudowanie 1 mb przyłącza:

1) w terenie miękkim (wykop + materiał bez studzienek rewizyjnych + wykonanie) wynosi 90 zł/mb 
(netto);

2) w terenie utwardzonym (przewiert + materiał bez studzienek rewizyjnych + wykonanie) wynosi 
260 zł/mb (netto).

4. Dofinansowaniu podlegają koszty zakupu materiałów i budowy przyłącza kanalizacyjnego.

5. Liczba przydzielonych dotacji jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na 
realizację inwestycji, o której mowa w § 1 w uchwale Rady Miasta Sandomierza w sprawie budżetu na 
dany rok.

6. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem, 
a Gminą Miejską Sandomierz, której istotne elementy określa art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

7. Wypłata dotacji następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów inwestycji na wskazany 
rachunek bankowy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.

8. Dotacja nie może być łączona z dotacjami uzyskanymi przez wnioskodawcę na budowę 
przyłącza kanalizacyjnego z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych).

9. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł 
zewnętrznych np. z WFOŚiGW, NFOŚ itp. funduszy. W tym przypadku o wysokości dofinansowania 
decydują wymogi regulaminowe poszczególnych konkursów na określone zadania.

10. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od wykonania 
inwestycji (odbiór robót) korzystający z dotacji zlikwiduje/zamknie wykonane przyłącze 
kanalizacyjne i powróci do korzystania z szamba/osadników ściekowych lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub rozwiąże umowę z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na odbiór ścieków 
o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3.

§ 5. 

Postanowienia końcowe

1. Traci moc uchwała nr XXX/348/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 
kanalizacyjnego do nieruchomości.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierz.
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3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Chojnacki

Id: 7DB09AAA-087C-47C0-AF8D-C8D59F692FE3. Uchwalony Strona 4



UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm. ) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15,
16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ww. 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 rozliczania określa odpowiednio Rada Gminy w drodze uchwały.

W latach 2004 - 2015 wybudowano na terenie miasta Sandomierza 84,073 km sieci kanalizacji
sanitarnej. Wybudowanie sieci nie zapewnia jednak właściwego prowadzenia gospodarki wodno–
ściekowej na terenie miasta Sandomierza. Konieczne jest podłączenie nieruchomości do wybudowanej
sieci. Mając na względzie fakt, iż koszty przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla szeregu
mieszkańców stanowi znaczną przeszkodę w wywiązywaniu się z ich ustawowych obowiązków
proponuje się podjęcie przedmiotowej Uchwały.

Treść projektu Uchwały w tejże sprawie została uzgodniona z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
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