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UCHWAŁA NR XLV/311/2014
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ), w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy
w Bałtowie uchwala:
§ 1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowiące pomoc
finansowa Gminy w realizacji powinności właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie podłączania
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
§ 2. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwałę stosuje się do 30 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Smoliński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/311/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 24 lipca 2014 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej do budowy przyłączy kanalizacyjnych poprzez
dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych
w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji;
2) dotacji – rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych
z inwestycją polegającą na budowie przyłączy kanalizacyjnych;
3) nieruchomości – rozumie się przez to teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym
znajduje się budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
4) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot będący właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn. zm.);
5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Bałtów;
6) umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą,
mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji;
7) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na
budowę przyłącza kanalizacyjnego, potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi na
Wnioskodawcę. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko
wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów
kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych;
8) odbiorcy usług – rozumie się przez to Gminę Bałtów.
9) pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc udzielaną zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu 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 dnia 24 grudnia 2013 r.);
10) pomocy de minimis w rolnictwie – rozumie się przez to pomoc udzieloną zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,
(Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r.);
11) wynagrodzeniu minimalnym – rozumie się przez to wynagrodzenie o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.)
§ 3. 1. Z budżetu Gminy Bałtów mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłącza
kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2. Dotacja obejmuje następujące koszty:
a) wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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b) wykonania robót budowlano – montażowych,
c) zakupu materiałów.
3. Dotację mogą uzyskać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, będące
właścicielami nieruchomości w rozumienie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 4. 1. Dotacje może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
2) którego nieruchomość znajduje się na terenie Gminy;
3) wybudował przyłącze kanalizacyjne, które jest sprawnie technicznie, co potwierdza protokół odbioru stanu
technicznego sporządzony przez odbiorcę ścieków, w okresie od 1 stycznia 2014 roku;
4) zlikwidował lub zaprzestał użytkowania zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków, w przypadku ich dotychczasowego występowania na danej nieruchomości;
5) nie zalega z podatkami na rzecz Gminy;
2. Dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość
nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej.
3. Wysokość dotacji do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w systemie kanalizacji grawitacyjnej
wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 1,5 krotność minimalnego
wynagrodzenia.
4. Wysokość dotacji do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w systemie kanalizacji ciśnieniowej
w układzie jednopompowym wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 4,5
krotność minimalnego wynagrodzenia.
5. Wysokość dotacji do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego w systemie kanalizacji ciśnieniowej
w układzie dwupompowym wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż
10 krotność minimalnego wynagrodzenia.
6. Dopuszcza się możliwość przyznania wyższej dotacji do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego
w sytuacjach szczególnych, wymagających zastosowania nadzwyczajnych rozwiązań technicznych.
Rozdział 3.
Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
w Bałtowie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj. m.in.:
1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością lub pisemne
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2) kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji, jeżeli przepisy odrębne
nakładają taki obowiązek;
3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy;
4) informacje określone w Rozdziale IV Regulaminu, w przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie;
5) oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z potwierdzeniem dokonania
zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu);
6) protokół odbioru stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego, sporządzony przez odbiorcę ścieków;
7) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego, wykonaną przez
uprawnionego geodetę.
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2. Wnioski wraz z załącznikami ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja powołana
przez Wójta Gminy Bałtów.
3. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie
wezwany do usunięcia braków w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków
w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
4. Kompletny wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków o dotacje według kolejności wpływu do
Urzędu Gminy, a Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy
o udzielenie dotacji.
5. Umowa o udzielenie dotacji zawierać będzie w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywane są środki
oraz tryb płatności;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej;
4) tryb kontroli wykonywania zadania.
6. Wypłata dotacji celowej nastąpi po udokumentowaniu poniesionych kosztów całości zadania
inwestycyjnego przynajmniej w jednym z niżej wymienionych okresów:
1) po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 5,
2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
7. Wypłata dotacji celowej dokonana będzie po protokolarnym potwierdzeniu wykonania zadania
inwestycyjnego i przyjęciu rozliczenia na wskazany w umowie, o której mowa w ust. 5, rachunek bankowy
wnioskodawcy, w terminie wynikającym z tej umowy, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku.
8. Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności na liście wniosków, a łączna ich suma w roku
budżetowym wynikać będzie z kwoty przeznaczonej na ten cel w danym roku.
Rozdział 4.
Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji stanowiącej pomoc de minimis, lub pomoc de
minimis w rolnictwie
§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla
którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
należy dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, których zakres został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz.
810);
c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2020 r. Nr 53, poz.311) .
Rozdział 5.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 7. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie, w ustalonym w umowie
o udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystania
udzielonej dotacji, tj.:
a) umowy na odbiór nieczystości ciekłych z odbiorcą ścieków;
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b) oświadczenia o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub
przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku ich dotychczasowego występowania na danej
nieruchomości.
2. Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, sporządzony
zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. Kopię protokołu rozliczenia dotacji celowej otrzyma
Wnioskodawca.
3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację
w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
b) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego ( rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych),
na którego budowę została udzielona dotacja, w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o dotację.
4. Kontrole prawidłowej realizacji inwestycji oraz rozliczenia udzielonej dotacji upoważnieni przez Wójta
Gminy Bałtów pracownicy Urzędu Gminy mogą przeprowadzić w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Smoliński

