
RADA GMINY KK/.YZANOW
99-314 Krzytanow

UCHWALA NR XVII/193/2017
RADY GMINY KRZYZANOW

zdn ia2 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na doflnansowanie podlqczeh budynkow do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 446, 157911948; z2017r.
poz. 730 i 935) oraz art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. a i b, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1991,
2260 i 2255) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Ustala si? ..Regulamin udzielania dotacji celowej na doflnansowanie podtqczeii
budynkow do kanalizacji sanitarnej z udziatem doflnansowania z Programu Priorytetowego
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi pn.:
„ Wykonanie podt^czen budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" zgodnie
z zatqcznikiem do niniejszej uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy Krzyzanow.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady
Gminy

R A D
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RADA GMINY KRZY&AN6W
99-314 Krzyzandw

woj. tedzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

Zalacznik do uchwaly Nr XVII/193/2017

Rady Gminy Krzyzanow

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na doflnansowanie podla.czeri budynkow do kanalizacji
sanitarnej z udzialem doflnansowania z Programu Priorytetowego Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi pn.: ,,\Vykonanie podlqczeri budynkow

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"

§ 1. 1. Okres wdrazania Programu ustala sie na rok 2017, a wydatkowanie srodkow do
31.12.2017roku.

2. Regulamin okresla zasady uczestnictwa wlascicieli lub posiadajacych tytul prawny do
dysponowania podlaczanymi nieruchomosciami (zwanych dalej Beneficjentami koricowymi) w
przedsiewzieciu polegajacym na wykonaniu podtaczeri budynkow do kanalizacji sanitarnej w
systemic kanalizacji grawitacyjnej, cisnieniowej i podcisnieniowej z udzialem dofmansowania z
Programu Priorytetowego Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lodzi pn.: ,,Wykonanie podlqczeri budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

3. Wsparciem finansowym moze bye objete zagospodarowanie sciekow komunalnych
oznaczaj^cych scieki bytowe lub mieszanine sciekow bytowych ze sciekami przemyslowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan
wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekow komunalnych.

4. Pod pojeciem ,,podtqczenia budynku do kanalizacji sanitarnej", zgodnie
z Programem Priorytetowym WFOSiGW w Lodzi, nalezy rozumiec odcinek t^cz^cy wewnetrzna
instalacj? sanitarn^ w budynku z sieci^ kanalizacyjn^.

5. W ramach Programu wspierane sa przedsiewziecia polegajace na wykonaniu podlaczeri
budynkow do kanalizacji sanitarnej w systemic kanalizacji grawitacyjnej, cisnieniowej i
podcisnieniowej.

6. Program realizowany jest na terenach, na ktorych istnieje mozliwosc podtaczenia sie do
istniejacego lub bedacego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

7. Dofmansowaniem w ramach Programu objete sa. przedsiewziecia realizowane wylacznie na
nieruchomosciach zabudowanych budynkami, ktore b^da. uzytkowane w dniu otrzymania pomocy,
ba.o'z na nieruchomosciach niezabudowanych, dla ktorych do dnia ziozenia wniosku o
doflnansowanie przez Beneficjenta koricowego zostata wydana ostateczna decyzja pozwolenia na
budow? i ktore beda^ zabudowane budynkami, ktorych uzytkowanie rozpocznie sie w terminie do
12 miesiecy od dnia przyznania pomocy.

8. Pomoc finansowa ze srodkow WFOSiGW w Lodzi nie b^dzie przeznaczana na pokrycie
kosztow realizacji przedsiewziecia przez Beneficjenta koricowego, ktory zakoriczyl budowe
podtaczenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed data, ziozenia wniosku o jego dofinansowanie.

9. Realizacja przedslewzi^cia oraz wsparcie finansowe jest uzaleznione od uzyskania
dofinansowania z WFOSiGW w Lodzi.

10. Beneficjentami koricowymi moga^ bye:
1) wlasciciele podlaczanych nieruchomosci;
2) posiadajqcy tytul prawny do dysponowania podt^czanymi nieruchomosciami.
11. Posiadacz nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym nie moze bye Beneficjentem
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koricowym.
§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane jest przez WFOSiGW w Lodzi w formic dotacji dla Gminy

Krzyzanow.
2. Koszty uznane za kwalifikowane do obj^cia dofinansowaniem:

1) zakup materiaiow niezbednych do wykonania podlaczen budynkow do kanalizacji sanitarnej;
2) roboty budowlano-montazowe zwiazane z ustuga wykonania podtaczeri budynkow do
kanalizacji sanitarnej.

3. Koszty nie sJuzace uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego sa kosztami
niekwalifikowanymi i nie podlegaja dofinansowaniu, tj.:
1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) pomiary geodezyjne;
3) nadzor inwestorski.

4. Wysokosc dotacji dla Beneficjenta koncowego Przedsiewzi^cia wynosi do 50 % kosztow
kwalifikowanych wymienionych w § 2 ust. 2, jednak nie wi^cej niz 3.000,00 zl, i zostanie
sfmansowana z dotacji pozyskanej na ten eel z WFOSiGW przez Gmine Krzyzanow.

5. Pozostala czesc kosztow przedsi?wzi$cia zostanie sfinansowana ze srodkow wlasnych
Beneficjenta koncowego.

6. Koszty moga bye kwalifikowane w kwotach brutto, o lie Beneficjentowi koricowemu nie
przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwole podatku naliczonego lub
ubieganie si? o zwrot podatku VAT.

7. Warunkiem uzyskania dofmansowania jest nieposiadanie wzgledem Gminy Krzyzanow
zaleglosci z tytulu podatkow i oplat oraz zalegtosci o charaklerze cywilnoprawnym.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegajacy si? o uzyskanie dotacji na zadanie wskazane w § I ust.2
sklada do Wojta Gminy Krzyzanow pisemny wniosek o dofinansowanie w terminie od
dnia 22.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. (wniosek nalezy ziozyc w Urzedzie Gminy Krzyzanow
w pokoju nr 7).

2. Jezeli nieruchomosc zabudowana posiada wi^cej niz jednego wlasciciela, to wniosek o
dofinansowanie moga ziozyc wspolnie wszyscy wspotwtasciciele lub osoba upowazniona przez
wszystkich wspohvlas'cicieli.

3. Wniosek powinien okreslac dane wnioskodawcy oraz intbrmacje o inwestycji konieczne do
oceny wniosku zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do wniosku nalezy dotaczyc dokument
potwierdzajacy tytul prawny do dysponowania podiaczana nieruchomos'cia.

4. W przypadku ubiegania si? o dotacj? przez podmioty prowadzace dziatalnosc gospodarcz<|.
stanowic ona b^dzie odpowiednio:
1} pomoc de minimis w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni i Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub;
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

5. Do wniosku o przyznanie dotacji ztozonego przez podmiot, dla ktorego udzielone
dofinansowanie stanowic bt?dzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, nalezy
dotaczyc rowniez dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1808, z pozn, zm.) oraz w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy si? o pomoc de minimis (Dz. U. z
2010 r. Nr 53, poz. 312 z pozn. zm.) lub rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji sktedanych przez podmioty ubiegaj^ce si? o pomoc de minimis w rolnictwie i
rybolowstwie (Dz. U .2010r . Nr 121, poz. 810).

6. Wzor wniosku o dofinansowanie stanowi zala.cznik do niniejszego Regulaminu.
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7. Niekompletne wnioski nie beda rozpatrywane do czasu ich uzupelnienia.
8. Wnioski niespelniajace warunkow zawartych w ..Regulaminie" pozostana^ bez rozpatrzenia,

o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
9. Decyzj? o przyznaniu dotacji podejmuje Wojt Gminy Krzyzanow.
10. W przypadku zlozenia wnioskow o dofinansowanie na minimum 30 sztuk podlaczen z

Beneficjentami koncowymi, ktorym przyznano dotacje podpisane zostana umowy cywilno-prawne
na wykonanie podlaczeri, stanowiace podstawe do wystapienia o dofinansowanie przedsiewziecia
z WFOSiGW w Lodzi.

11. Wzor umowy zostanie okreslony zarz^dzeniem Wojta Gminy Krzyzanow.
12. W sytuacji, gdy liczba wnioskow o dofinansowanie podlaczen b^dzie mniejsza niz 30

sztuk i tym samym nie zostanie spetniony warunek minimalnej ilosci podlaczen wymaganej przez
WFOSiGW w Lodzi, Gmina Krzyzanow nie bedzie wyst^powac o dofinansowanie, do czasu
uzyskania wymaganej liczby Beneficjentow koricowych.

§ 4. Beneficjenci koricowi zobowiazani sq do przedtozenia Gminie Krzyzanow kserokopii
protokolu odbioru technicznego wykonania podlaczeri budynkow do kanalizacji sanitarnej oraz
podpisania umow na odbior sciekow komunalnych w terminie do 14 dni od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru robot (przekazania do eksploatacji urz^dzenia) nie pozniej niz do
31.12.2017 r.

§5. 1. Beneficjent koricowy zobowiazany jest do zapewnienia trwalosci przedsi^wziecia
przez okres nie krotszy niz 5 lat liczac od dnia jego zakoriczenia. Przez trwalosc przedsi^wzi^cia
rozumie sie zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o
dofinansowanie.

2. Beneficjenci koncowi zobowiazani s^ poddac si? kontroli przeprowadzanej przez
WFOSiGW w Lodzi.

3. W celu zapewnienia jawnosci udzielania i rozliczania dotacji Wojt Gminy Krzyzanow
podaje do publicznej wiadomosci w formic ogtoszenia na tablicy ogloszeri w Urz^dzie Gminy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) nazw$ zadania, na realizacj^, ktorego dotacja zostala udzielona;
2) wysokosc udzielonej dotacji;
3) imi? i nazwisko osoby/ nazwe podmiotu, ktory otrzymal wsparcie;
4) informacje o rozliczeniu udzielonych dotacji.

Przewodniczacy Rady
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RADA GMINY
99-314 Krzyzanow

woj. todzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

Zalacznik

CMINA KRZYZAN6W
KRZYZAN6W 10

99-314 KRZY2AN6W

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE PODLACZEN BYDUNK6W DO
KANALIZACJI SANITARNEJ Z UDZIALEM DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU PRIORYTOWEGO

WFOSiGW w Lodzi pn. ,,WYKONAME PODtACZEN BUDYNK6W DO ZBIORCZEGO SYSTEMU
KANALIZACYJNEGO"

Ja nizej podpisany/a

imif I nazwisfco osoby ubicga)i)cc] si; o do fin an so wan ic

Legitymuj^cy/a si?
numtr dowodu osobislcgo lub mncgo dokumcnlu Hwierdfajqccgo tozsamost i nazwa oijijnu wydaj^cego

PESEL.. NIP... .. REGON ..

Zamieszkaby/a
adrei

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy E-mail

Sk^adam wniosek o dofinansowanie przedsi?wziecia polegajacego na wykonaniu podJaczeri budynku do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego z udziatem dofmansowania z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w ramach Programu Priorytetowego pn: ..Wykonanie podlaczeii budynkow do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego".

I. Dane dotycz^ce nieruchomosci podl^czanej:

dziatka/i oznaczona w ewidencji gruntow i budynkow jako nr

nr posesji w obrebie ewidencyjnym

w jednostce ewidencyjnej

Ksiega Wieczysta Nr

II . Planowany termin realizacji zadania

III. Liczba osob, ktore docelowo beda^ korzystac z podlaczenia

IV. Budynek nowobudowany < l > n Tak D Nie

(Dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego abjt>te sq przedsifwzifda realizowane \vyiqcznie na nieruchomosciach
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zabudowanych hudynkumi, klore bpdif uzyikowunc w dniu otrzymania pomocy, bifdz na nieruchomosciach niezabudowanych, dla
ktorych do dnia zlozenia wniosku o dofmansowanie przez Bt'tteficjenta koncowego zostata wydana ostaieczna decyzja pozwolenia
na budowf i kttiri1 b<?<jc? :uhudowanc budynkami, ktorych uzytkowanie rozpocznie sif w terminie do 12 mii'si^cy od dnia
przyznunia pomoty).

V. Miesiac i rok oddania budynku do uzytkowania/ Planowany miesiqc 1 rok oddania budynku do uzytkowania*

VI. Szacunkowa dlugosc podtqczenia

VII. Rodzaj materialu i srednice

VI I I . Szacunkowy koszt podlaczcnia netto/brutto*:

1} szacunkowy koszt wykonania dokumentacji ( 1 ) :

n dokumenlacja techniczna

a mapka do celovv projektowych

2) szacunkowy koszt budowy podlaczenia

3) szacunkowy koszt studzienki

4) pomiary geodezyjne

5) zakup materialow do wykonania podtaczenia

6} inne:

Koszt calkowity ,

Zatifczniki do wniosku ( nalezy odpowiednio -nakiem ,,x " zaznaczyc zalqczone do wniosku doknmenty) :

D oryginal dokumentacji projektowej budowy przytacza kanalizacyjnego;

D dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomosci^;

D pisemne upowaznienie wystawione przez wszystkich wspolwlasclciell do sktadania wniosku, jezeli

nieruchomos'c stanowi wspolwlasnosc ;

D aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej ( nie dolyc:y osoh
fizycznych nicpodlegajqcych obowiazkowi wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej);

D formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si? o pomoc de minimis (wg wzoru - dotyczy wytqcznic
podmiotow prnwadzqcych dzialalnosc gospodarczq);

D formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybotowstwie (
wg wzoru - dotyczy wylqcznie podmiolow prowadzqcych dziaialnosc gospodarczq);

D zas'wiadczenie albo oswiadczenia dotyczace pomocy de minimis (dotyczy wyiqcznie podmiotow prowadzqcych

dziatalnosc gospodarczq)'"'
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Ponadto oswiadczam, ze :

- wyrazam zgod? na wejscie na teren nieruchomosci bedacej przedmiotem niniejszego wniosku, w celu wykonania
podlaczenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
- dane zawarte we wniosku sa zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
- zapoznaiam(em) si? z trescia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofmansowanie podtaczeri budynkow do
kanalizacji sanitamej z udziatem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi pn.: „ Wykonanie podtaczeri budynkow do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego",
- zobowiazuje si? do podpisania umowy o dotacj? celowa^ z Gmina Krzyzanow niezwlocznie po otrzymaniu pisemnej
informacji o mozliwosci jej podpisania oraz do sfinansowania wkladu wJasnego w wysokosci i terminach
wskazanych w umowie o dotacj?,
- nie posiadam zalegtosci z tytulu podatkow i optat oraz zalegtosci o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy
Krzyzanow,
- wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji
celowej na wykonanie podiaczeri budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

(miejSCOWOici, data) (czy'eltiy podpis osoby ubicgaj^ej s,v o dofinansowanie)

I'r/ypisy kohcimc

/. Wlasciwq odpowiedz zaznaczyc znakiem ,,X"
2. Na podstawie art. 3 7 usf. I i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 zpozn. zm.) skiada si$:
- wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w ktorym wnioskodawca ubiega si$ o pomoc oraz
w ciqgu 2 poprzedzajqcych go lat,
albo
- oswiadczenie o wiclkosci pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie,
albo
- oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie.

- wariant, ktory nie dotyczy nalezy .skreslic

Przewodnicz^cy Rady
Gminy? / -
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