
 

 

UCHWAŁA NR VI/45/19 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Radomyśl Wielki, osobom 

fizycznym, na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Radomyśl Wielki. 

2. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji celowej nie może prowadzić na terenie 

nieruchomości, której dotyczy wniosek działalności, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z póź. zm.), co oznacza, że dotacja przysługuje 

wyłącznie do nieruchomości, które wykorzystywane są dla celów mieszkalnych. 

§ 2. 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 1 zwane dalej wnioskodawcą, posiadające 

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntówi budynków 

lub wypisem z rejestru Ksiąg Wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana 

jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza. 

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej lub 

będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Dotacja na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego może zostać udzielona wnioskodawcy 

tylko jeden raz bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 

4. Dotacją mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu 

w życie niniejszej uchwały. 

5. Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku nieruchomości, dla której zostały wydane przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim techniczne warunki przyłączenia do 

sieci kanalizacyjnej. 

6. Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 

jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji, o których mowa  

w § 1 w budżecie Gminy Radomyśl Wielki na dany rok budżetowy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 15 marca 2019 r.
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§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu 

Wielkim prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłącza kanalizacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego Komisję, według 

kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego. O przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych decyduje Rada Miejska 

w Radomyślu Wielkim planując w budżecie na dany rok wydatki na dotację inwestycyjną. 

3. Wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie o przyznaniu dotacji celowej oraz terminie zawarcia 

umowy pomiędzy Burmistrzem Radomyśla Wielkiego a Wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

4. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 

31 października. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym. 

5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej nie będzie spełniał wymogów formalnych określonych 

w uchwale, Burmistrz wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienie wniosku lub usunięcia stwierdzonych braków 

lub nieprawidłowości w określonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia 

stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w określonym terminie, Burmistrz pozostawia wniosek bez 

rozpatrzenia. 

6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku. 

7. Burmistrz odmawia udzielenia dotacji celowej na inwestycję, której realizacja została zakończona przed 

wejściem w życie uchwały. Przez zakończenie budowy przyłącza kanalizacyjnego rozumie się podpisanie przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim protokołu odbioru przyłącza. 

8. Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.: 

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości; 

2) dokumentację projektową przyłącza wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym 

w Mielcu, w przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego); 

3) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza; 

4) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową przyłącza 

kanalizacyjnego); 

5) umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim na odbiór ścieków; 

9. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dotacji. 

§ 4. 1. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej stanowiącej refundację kosztów 

wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego koszt budowy przewyższa kwotę: 2 100 zł (słownie: dwa 

tysiące sto) 

2. Nie podlega dotacji wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, którego koszt wykonania wynosi mniej niż: 

2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto) 

3. Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem 

wykonania przyłącza kanalizacyjnego przez Wnioskodawcę a kwotą: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto) 

4. Gmina może udzielić dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do kwoty 3 700 zł (słownie: 

trzy tysiące siedemset), 

5. Wypłata dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy 

Wnioskodawcą a Burmistrzem Radomyśla Wielkiego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wnioskodawcy w terminie 1 miesiąca od 

dnia podpisania umowy. 
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7. Rozliczenie dotacji z tytułu dofinansowania kosztów polegających na budowie przyłączy 

kanalizacyjnych następuje na podstawie protokołu rozliczenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Uchwały, sporządzonego po przekazaniu dotacji na konto bankowe wnioskodawcy, w oparciu 

o dokumenty o których mowa w § 3 pkt. 8 niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Przez koszty rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową przyłącza 

kanalizacyjnego wraz z podatkiem VAT, tj. koszty: 

a) zakupu materiałów, 

b) robót budowlano-montażowych, 

c) obsługi geodezyjnej. 

2. Koszty powinny być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. 

3. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami 

lub fakturami z zastrzeżeniem, że na potrzeby obliczenia kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za 

wybudowanie 1 mb przyłącza: kanalizacyjnego - 90,00 zł (brutto). 

4. W razie poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wybudowania 1 mb przyłącza wyższych niż 

maksymalna stawka ustalona w ust. 2, do obliczenia kwoty dotacji będzie zastosowana stawka maksymalna za 

wybudowanie 1 mb przyłącza. 

5. W razie poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wybudowania 1 mb przyłącza niższych niż 

maksymalna stawka ustalona w ust. 3, kwota dotacji obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych 

kosztów. 

6. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego w myśl definicji 

przyłączy, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152). 

7. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. 

8. Kwota stanowiąca koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego (udział własny wnioskodawcy) nie może 

pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych). 

9. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych: 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) niewykorzystana w całości lub części; podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Radomyślu Wielkim 
 

 

Jan Miękoś 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/45/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

I. Dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika: 

Imię i nazwisko lub nazwa:...........................................................................................  

Adres zamieszkania:.....................................................................................................  

Pesel: ......................................................................................................................... 

Numer telefonu:...........................................................................................................  

Adres e-mail:................................................................................................................ 

□ Wnioskodawca □ Pełnomocnik 

II. Informacja o nieruchomości: 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

Nr budynku: ........................................................................................................... 

Numer ewidencyjny działki(ek): ...............................................................................  

Obręb:.......................................................................................................................  

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przyłącze kanalizacyjne 

(właściwe zakreślić): 

□własność, □ współwłasność, □ użytkowanie wieczyste, □ małżeńska wspólność majątkowa. 

III. Określenie obiektu budowlanego, do którego wykonano przyłącze (właściwe zaznaczyć): 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, □ budynek mieszkalny wielorodzinny, □ inny budynek - jaki? 

IV. Długość przyłącza ................................................................................................................ 

V. Koszt wykonania przyłącza: ................................................................................................  

VI. Dane właściciela, na którego ma zostać przekazana dotacja: 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta: ................................................................. 

Adres właściciela konta: ................................................................................................. 

Nr konta: ........................................................................................................................  

VII. Załączniki do wniosku: 

□pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawców (jeżeli dotyczy); 

□protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego; 

□ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicem polowym zawierającym 

wyszczególnienie materiałowe wbudowanego uzbrojenia, określnie średnic i długości oraz rzędnych 

posadowienia; 

□ faktury lub rachunki za wykonane prace związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, zakup 

materiałów budowlanych (oryginały). 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/45/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI 

zawarta w dniu.......................................................... roku w Radomyślu Wielkim pomiędzy: 

Gminą Radomyśl Wielki z siedzibą 39-310 Radomyśl Wielki Rynek 32, NIP: 817-19-54-408, 

reprezentowaną przez……………………………………. - Burmistrza Radomyśla Wielkiego, 

przy kontrasygnacie........................................... - Skarbnika Gminy Radomyśl Wielki 

- zwaną dalej Gminą 

a 

....................................................., zamieszkały:.................................................................................., 

PESEL: ........................................., 

- zwanym dalej „Dotowanym" 

na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr ……………… Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, na wniosek Dotowanego z dnia …………….. r., strony 

zawierają umowę następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Dotowanemu przez Gminę dotacji celowej na realizację zadania, 

polegającego na budowie podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.  

2. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się na podstawie Uchwały Nr ……………………. Rady 

Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, zwanej dalej Uchwałą. 

3. Dotacja udzielana jest na wniosek Dotowanego z dnia.... , na zasadach określonych w Uchwale. 

§ 2. Prawa i obowiązki Dotującego 

1. Dotacja na budowę przyłącza: 

kanalizacyjnego może zostać udzielna w wysokości do..................... …..zł 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 stanowi dotację celową z budżetu Gminy Radomyśl Wielki, na zasadach 

określonych w Uchwale. 

3. Dotowany otrzyma zwrot kosztów budowy przyłącza w wysokości nie wyższej niż określonej w § 

2 ust. 1 niniejszej umowy - po zakończeniu inwestycji i złożeniu pisemnego wniosku wraz z dokumentami 

wskazanymi w § 3 ust. 8 Uchwały. 

4. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy oraz 

sporządzenia przez Komisję powołaną przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego protokołu potwierdzającego 

zakończenie budowy przyłącza, na rachunek bankowy Dotowanego nr........................... 

§ 3. Prawa i obowiązki Dotowanego. 

1. Dotowany oświadcza, że podłączenie budynku do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane 

w miejscowości …………………………. dla nieruchomości oznaczonej/oznaczonych jako 

działka/i ewidencyjna/e…………..…………. 

2. Dotowany oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z wypisem 

z rejestru ewidencji gruntów i budynków lub wypisem z rejestru Ksiąg Wieczystych, o której mowa w ust. 1, 

a jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności oświadcza, iż pozostali właściciele wyrazili na piśmie 

zgodę na wykonanie podłączenia budynku/ów do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 
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3. Dotowany oświadcza, że: 

1) osoby zamieszkałe w podłączanym budynku będą korzystać z wybudowanego podłączenia do kanalizacji 

sanitarnej; 

2) od dnia przekazania do eksploatacji podłączenia w zakresie rzeczowym i ekologicznym będzie utrzymywał 

przyłącze kanalizacyjne w ciągłej sprawności eksploatacyjnej z zapewnieniem dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim dostępu do urządzeń; 

3) zobowiązuje się do podpisania z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu 

Wielkim umowy na odbiór ścieków niezwłocznie po sporządzeniu protokołu odbioru przyłącza, ale 

nie później niż w terminie do 30 dni od daty jego sporządzenia. 

4) w razie konieczności zobowiązuje się do przebudowy na własny koszt instalacji wewnątrz budynku 

umożliwiającej podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej; 

5) wyraża zgodę na dysponowanie przez Wykonawcę wybranego przez Gminę Radomyśl Wielki 

będącą/będącymi w dyspozycji do niego działką/działkami nr ……………….., obręb …………… na cele 

budowlane związane z budową przyłącza kanalizacyjnego posesji, oraz jej udostępnienie na czas realizacji 

przedsięwzięcia; 

6) upoważnia Gminę, do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracji, przy 

ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa pozwoleń, niezbędnych do usytuowania ww. 

podłączenia, na obszarze nieruchomości, na obszarze której ma być wykonane przyłącze; 

§ 4. Zwrot dotacji. 

1. W przypadku niewykorzystania lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji 

celowej, Dotowany zobowiązany jest do ich zwrotu zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

§ 5. Rozwiązanie/ Wypowiedzenie umowy. 

1. Do chwili przyznania dotacji, Strony niniejszej umowy mogą rozwiązać umowę za porozumieniem 

w każdym czasie. 

§ 6. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy dla 

Gminy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/45/19 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

PROTOKÓŁ ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 

BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

 ........................................., dnia .................... 

Dane wnioskodawcy 

Zgodnie z wnioskiem i umową nr................. z dnia .......................... 

dokonuje się rozliczenia udzielonej dotacji na podstawie poniższego zestawienia kosztów. 

Zestawienie poniesionych kosztów kwalifikowanych na budowę przyłącza kanalizacyjnego. 

Lp. Numer faktury/rachunku Przedmiot faktury/rachunku Kwota brutto 

    

    

    

    

    

    

  SUMA  

Rozliczenie 

Kwota poniesionych kosztów zgodnie 

z zestawieniem 

 

Kwota przyznanej dotacji  

Termin przekazania dotacji  

Data rozliczenia  

Osoba dokonująca rozliczenia  

…………………………………….  

Podpis osoby dokonującej rozliczenia  

………………………………….  

Podpis osoby dokonującej zatwierdzenia wniosku 
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