
 

 

UCHWAŁA NR XVII/193/2017 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 2 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  podłączeń budynków  

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 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. 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 środowiska  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 

903, 1250, 1427, 1933, 1991, 2260  i 2255) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków  do kanali-

zacji sanitarnej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu ka-

nalizacyjnego” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 czerwca 2017 r.

Poz. 2734



Załącznik do uchwały Nr XVII/193/2017 

Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 2 czerwca 2017 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej 

z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego  

systemu kanalizacyjnego” 

§ 1. 1. Okres wdrażania Programu ustala się na rok  2017, a wydatkowanie środków do 31.12.2017 roku. 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa właścicieli lub posiadających tytuł prawny do dysponowania 

podłączanymi nieruchomościami (zwanych dalej Beneficjentami końcowymi) w przedsięwzięciu polegającym 

na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnienio-

wej i podciśnieniowej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego sys-

temu kanalizacyjnego”. 

3. Wsparciem finansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków komunalnych oznaczających ścieki 

bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopo-

wymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

4. Pod pojęciem „podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej”, zgodnie z Programem Priorytetowym 

WFOŚiGW w Łodzi, należy rozumieć odcinek łączący wewnętrzną instalację sanitarną w budynku z siecią 

kanalizacyjną.  

5. W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia polegające na wykonaniu podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. 

6. Program realizowany jest na terenach, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub 

będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.   

7. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na 

nieruchomościach zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy, bądź na 

nieruchomościach niezabudowanych, dla których do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przez 

Beneficjenta końcowego została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które będą zabudowane 

budynkami, których użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy. 

8. Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie będzie przeznaczana na pokrycie kosztów 

realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego, który zakończył budowę podłączenia budynku do 

kanalizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie. 

9. Realizacja przedsięwzięcia oraz wsparcie finansowe jest uzależnione od uzyskania dofinansowania z 

WFOŚiGW w Łodzi. 

10. Beneficjentami końcowymi mogą być: 

1) właściciele podłączanych nieruchomości; 

2) posiadający tytuł prawny do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. 

11. Posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie może być Beneficjentem końcowym.  

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane jest przez WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji dla Gminy Krzyżanów. 

2. Koszty uznane za kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem: 

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

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

sanitarnej. 
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3. Koszty nie służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego są kosztami niekwalifikowanymi i nie 

podlegają dofinansowaniu, tj.: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej; 

2) pomiary geodezyjne; 

3) nadzór inwestorski. 

4. Wysokość dotacji dla Beneficjenta końcowego Przedsięwzięcia wynosi do  50 % kosztów kwalifikowa-

nych wymienionych w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł, i zostanie sfinansowana z dotacji pozyska-

nej na ten cel z WFOŚiGW przez Gminę Krzyżanów. 

5. Pozostała część kosztów  przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta 

końcowego. 

6. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile Beneficjentowi końcowemu nie przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku 

VAT.  

7. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest nieposiadanie względem Gminy Krzyżanów zaległości z tytu-

łu podatków i opłat oraz zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o  uzyskanie dotacji na zadanie wskazane w § 1 ust.2 składa do Wójta 

Gminy Krzyżanów pisemny wniosek o dofinansowanie w terminie od dnia 22.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. 

(wniosek należy złożyć w  Urzędzie Gminy  Krzyżanów w  pokoju nr 7). 

2. Jeżeli nieruchomość zabudowana posiada więcej niż jednego właściciela, to wniosek o dofinansowanie 

mogą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele lub osoba upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli.  

3. Wniosek powinien określać dane wnioskodawcy oraz informacje o inwestycji konieczne do oceny 

wniosku zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł 

prawny do dysponowania podłączaną nieruchomością. 

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stanowić ona 

będzie odpowiednio:  

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub;  

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grud-

nia 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 złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie sta-

nowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy dołączyć również dokumenty i 

informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-

czących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.) oraz 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. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) lub  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810).   

6. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

7. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 

8. Wnioski niespełniające warunków zawartych w „Regulaminie” pozostaną bez rozpatrzenia, o czym 

Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Krzyżanów. 
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10. W przypadku złożenia wniosków o dofinansowanie na minimum 30 sztuk podłączeń z Beneficjentami 

końcowymi, którym przyznano dotacje podpisane zostaną umowy cywilno-prawne na wykonanie podłączeń,  

stanowiące podstawę do wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia z WFOŚiGW w Łodzi. 

11. Wzór umowy zostanie określony zarządzeniem Wójta Gminy Krzyżanów. 

12. W sytuacji, gdy liczba wniosków o dofinansowanie podłączeń będzie mniejsza niż  30 sztuk i tym 

samym nie zostanie spełniony warunek minimalnej ilości podłączeń wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi, 

Gmina Krzyżanów nie będzie występować o dofinansowanie, do czasu uzyskania wymaganej liczby 

Beneficjentów końcowych. 

§ 4. Beneficjenci końcowi zobowiązani są do przedłożenia Gminie Krzyżanów kserokopii protokołu odbio-

ru technicznego wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej oraz podpisania umów na odbiór 

ścieków komunalnych w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót (przekaza-

nia do eksploatacji urządzenia) nie później niż do  31.12.2017 r. 

§ 5. 1. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zapewnienia trwałości przedsięwzięcia przez okres nie 

krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się zachowanie efek-

tu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie.  

2. Beneficjenci końcowi zobowiązani są poddać się kontroli przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Łodzi. 

3. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy Krzyżanów podaje do pu-

blicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej:  

1) nazwę zadania, na realizację, którego dotacja została udzielona;  

2) wysokość udzielonej dotacji;  

3) imię i nazwisko osoby/ nazwę podmiotu, który otrzymał wsparcie;  

4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wiesław Czekaj 
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Załącznik  

 
 

GMINA KRZYŻANÓW 

KRZYŻANÓW 10 

99-314 KRZYŻANÓW 

 

WNIOSEK  O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE PODŁĄCZEŃ  

BYDUNKÓW DO  KANALIZACJI SANITARNEJ Z UDZIAŁEM DOFINANSOWANIA  

Z PROGRAMU PRIORYTOWEGO  WFOŚiGW w Łodzi pn. „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ  

BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO” 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………….  

                                                                                                             imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie 

Legitymujący/a się ………………………………………………………………………………………………………… 

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego 

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

 

Zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………………… 

       adres 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………….…….…………………. 

 

Telefon kontaktowy ………………………..………..  E-mail ……………………………………………………………. 

 

Składam wniosek o dofinansowanie  przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączeń budynku do zbiorczego sys-

temu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego pn: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyj-

nego”.  

 

I. Dane dotyczące nieruchomości podłączanej: 

działka/i oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr ……….…………………………………… 

…………………………………………. nr posesji ……………………….…………… w obrębie ewidencyjnym 

…….……………………………….w jednostce ewidencyjnej ……………………………...……………………………  

Księga Wieczysta Nr ……………………………………………………………………………………………………… 

. 

 

II. Planowany termin realizacji zadania ……………………………………………………………………………………… 

III. Liczba osób, które docelowo będą korzystać z podłączenia ………..…………………..….……………………….….…. 

IV. Budynek nowobudowany (1)  □  Tak    □ Nie 

(Dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego objęte są przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na nieruchomościach zabu-

dowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy, bądź na nieruchomościach niezabudowanych, dla których do 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i 

które będą zabudowane budynkami, których użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy). 
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V.  Miesiąc i rok oddania budynku do użytkowania/ Planowany miesiąc i rok oddania budynku do użytkowania* 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. Szacunkowa długość podłączenia ………….…………..……………………………………..……………… 

VII. Rodzaj materiału i średnice ………………………………………………………………………………….. 

VIII. Szacunkowy koszt podłączenia netto/brutto*: 

1) szacunkowy koszt wykonania dokumentacji (1) : 

□ dokumentacja techniczna   ………………………………….………………….…… 

□ mapka do celów projektowych   ……………………….………….……………………… 

2) szacunkowy koszt budowy podłączenia ………………………………………………………….. 
 

3) szacunkowy koszt studzienki   …………….…………………….……………………… 

4) pomiary geodezyjne  

5) zakup materiałów  do wykonania podłączenia ..…………..…………………….……………………… 

6) inne:      …………….…………………….……………………… 

 

Koszt całkowity ……..……………………………………………… 

 

Załączniki do wniosku ( należy odpowiednio znakiem „x” zaznaczyć załączone do wniosku dokumenty): 

□    oryginał dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacyjnego; 

□    dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; 

□    pisemne upoważnienie wystawione przez wszystkich współwłaścicieli do składania wniosku, jeżeli nieruchomość 

stanowi współwłasność ; 

□    aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie dotyczy osób fizycz-

nych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej); 

□    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (wg wzoru - dotyczy wyłącznie pod-

miotów prowadzących działalność gospodarczą); 

□    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( wg 

wzoru -  dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); 

□     zaświadczenie albo oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących dzia-

łalność gospodarczą) (2) 

 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

- wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku, w celu wykonania 

podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 

- dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 
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- zapoznałam(em) się z treścią  „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanaliza-

cyjnego”, 

- zobowiązuję się do podpisania umowy o dotację celową z Gminą Krzyżanów niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej 

informacji o możliwości jej podpisania oraz do sfinansowania wkładu własnego w wysokości i terminach wskaza-

nych w umowie o dotację, 

- nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat oraz zaległości o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy 

Krzyżanów, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 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 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

 
 

 

    ……………………………………………………………                                                                                                                       …………………………………………………………………………………                   

(miejscowości, data)      (czytelny podpis osoby ubiegającej się o dofinansowanie) 

 

 

 

 

Przypisy końcowe 

1.Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” 

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-

blicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)  składa  się: 

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym  wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu 2 poprzedzających go lat, 

albo 

- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, 

albo 

-  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie. 

 

* wariant, który nie dotyczy należy skreślić. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wiesław Czekaj 
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