
 

 

UCHWAŁA NR VII/59/19 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 26 marca 2019 r. 

o zmianie uchwały 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: 

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 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. 

3. O przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 

decyduje Burmistrz Radomyśla Wielkiego. 

4. 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. 

5. Rada Miejska w Radomyślu Wielkim corocznie planuje w budżecie na dany rok wydatki związane 

z dofinansowaniem zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku. 

9. 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. 

10. 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; 

11. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dotacji”; 

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„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 - 120,00 zł (netto)”. 

§ 2. 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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