
Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb

przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu

Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do

kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

w związku z art. 403 ust. 5 oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze

zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po

zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia

Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przyjmuje się regulamin określający zasady i tryb przyznawania osobom

fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie

kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie

Gminy Żyrzyn w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2.Uchwała ma na celu ochronę i poprawę stanu wód poprzez zmniejszenie ilości

nieoczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzonych do wód lub ziemi.

§ 2

1.Dotacje przyznawane osobom fizycznym na budowę przyłączy do kanalizacji

sanitarnych pochodzić będą ze środków budżetu Gminy Żyrzyn przeznaczonych

na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

2.Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią m.in. dochody budżetu gminy

pozyskane na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska.

3.Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym,

każdorazowo określać będzie uchwała budżetowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2015 z 12 marca 2015 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie

kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na

terenie Gminy Żyrzyn

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej

ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy

do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn.

Rozdział 2

Warunki otrzymania dotacji

§ 2

1. Dotację z budżetu gminy mogą uzyskać osoby fizyczne, które są właścicielami,

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź współużytkownikami

wieczystymi nieruchomości, zwane w dalszej części regulaminu

Wnioskodawcą.

2. Udzielenie dotacji odbywa się na wniosek Wnioskodawcy, o którym mowa w

ust. 1.

3. Dotacja na realizację inwestycji na danej nieruchomości może być przyznana

tylko raz, z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkiem

mieszkalnym tzw. bliźniakiem, dla którego każde mieszkanie posiada odrębne

przyłącze kanalizacyjne.

4. Nabór wniosków o udzielenie dotacji przeprowadzany jest corocznie w terminie

do 30 września.

5. Dotacja dotyczy przedsięwzięć zakończonych w roku złożenia wniosku.

6. Za datę zakończenia przedsięwzięcia przyjmuje się datę sporządzenia

protokołu odbioru technicznego i dopuszczenie do eksploatacji przyłącza

kanalizacji sanitarnej.

7. W budynkach nowo powstałych warunkiem udzielenia dotacji jest oddanie

budynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



8. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność, współwłaściciele nie

mogą ubiegać się odrębnie o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia.

9. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej po wykonaniu przyłącza

do kanalizacji sanitarnej i stanowi refundację poniesionych nakładów na:

1)zakup materiałów,

2)usługę wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

10.Nakłady, o których mowa w ust. 9 muszą być udokumentowane na podstawie

stosownych rachunków lub faktur VAT.

11.Dotacja udzielana jest w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z

podatkiem VAT, ale nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

12.Dofinansowanie nie dotyczy:

1)nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności

gospodarczej,

2)nieruchomości niezabudowanej (działki budowlanej).

13.W przypadku, gdy łączna kwota dotacji, na jakie opiewają wnioski

zakwalifikowane do dofinansowania, jest większa od wysokości środków

przeznaczonych w planie wydatków budżetu gminy na ten cel, o przyznaniu

dotacji decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wniosku).

14.Wnioski zakwalifikowane do udzielenia dotacji, które z powodu braku środków

nie będą zrealizowane w danym roku budżetowym zostaną dofinansowane w

pierwszej kolejności ze środków budżetowych następnego roku.

15.Dotacja może być udzielona tylko w przypadku braku dofinansowania z innych

źródeł do kosztów przedsięwzięcia.

Rozdział 3

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3

1.W celu zawarcia umowy o dotację, o której mowa w § 2 ust. 9 Wnioskodawca

obowiązany jest przedłożyć wniosek. Wzór wniosku wraz z określeniem

dokumentów potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia stanowi załącznik nr

1 do Regulaminu.

2.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami podlega weryfikacji pod

względem ich kompletności i merytorycznej zgodności przez uprawnionego

pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu

Gminy Żyrzyn.



4.W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji Wnioskodawca wzywany jest

do jej uzupełnienia w terminie 14 dni. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w

zakreślonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5.Na podstawie dokonanej oceny wniosków, oraz uwzględniając dostępne środki

finansowe, zostanie przygotowana lista wniosków, na które zostanie udzielona

dotacja.

6.Lista wniosków, o której mowa w ust. 5 będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Żyrzyn na okres 14 dni.

7.Wnioskodawcy składający wniosek o udzielenie dotacji zostaną poinformowani

pisemnie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ich wniosku do realizacji.

8.Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy z

Wójtem Gminy Żyrzyn o udzielenie dotacji (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 4

1.Umowa o przyznanie dotacji określa:

1)dane Wnioskodawcy wraz z podaniem rachunku bankowego,

2)opis zadania, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin jego wykonania,

3)wysokość przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia,

4)sposób i termin przekazania dotacji,

5)zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji, w

przypadku zaprzestania używania przyłącza do kanalizacji sanitarnej z

przyczyn zależnych od Wnioskodawcy w ciągu pięciu lat od udzielenia dotacji.

2.Po zawarciu umowy dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek

bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Żyrzyn, w ciągu 30 dni od dnia

podpisania umowy.

3.Wójt Gminy jest uprawniony do kontroli wykonania przyłącza kanalizacyjnego

przez okres 5 lat, licząc od daty spisania protokołu odbioru technicznego

wykonania przyłącza kanalizacyjnego.



                                                                                                         Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
(data wpływu wniosku – wypełnia organ) 
 
 
                                                                                           Żyrzyn, dnia ……………………… 
 
        
                                               
 
 
                                                                      Wójt Gminy Żyrzyn 
                                                                      ul. Powstania Styczniowego 10 
                                                                      24- 103 Żyrzyn 
 
 
 
 

 WNIOSEK 
o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia – budowa przyłącza  

do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyrzyn 
 
 
 

1. Dane Wnioskodawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 

2. Adres Wnioskodawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, numer domu) 
 

3. Adres realizacji przedsięwzięcia: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, numer domu) 
 
.................................................................................................................................................... 

(nr ewidencyjny nieruchomości) 
 
 
 



4. Podstawa dysponowania nieruchomością: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

 
 

5. Numer konta, na który ma zostać przekazana dotacja: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Charakterystyka przyłącza kanalizacyjnego: 
 

1) Długość: ……………………….. (m), 
 

2) Średnica: ……………………….(mm), 
 

3) Liczba studzienek kanalizacyjnych: ……………….. (szt.). 
 

7. Termin rozpoczęcie przedsięwzięcia: ……………………………………………. 
 

8. Termin zakończenia przedsięwzięcia: …………………………………………... 
 

9. Poniesione koszty:  
 

……………………………………………………………………………………………… 
(zgodnie z rachunkami i fakturami) 

 
 

Załączniki do wniosku: 
 

1) projekt przyłącza kanalizacyjnego wykonany przez uprawnionego projektanta (do 
wglądu), 

2) protokół odbioru technicznego i dopuszczenie do eksploatacji przyłącza kanalizacji 
sanitarnej sporządzony przez uprawniony podmiot (kserokopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem), 

3) faktur, rachunki za zakup materiałów lub usług będących przedmiotem wniosku 
(kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), 

4) dopuszczenie budynku do użytkowania zgodnie z przepisami Prawo budowlane – 
dotyczy budynków nowo powstałych (kserokopia poświadczona zgodnie z 
oryginałem), 

5) dokument potwierdzający zamieszkanie, 
6) dokument, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub posiada prawo 

(określić jakie) do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się 
przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku (kserokopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem), 

7) oświadczenie Wnioskodawcy o poniesieniu kosztów przedsięwzięcia z własnych 
środków i braku dofinansowania przedsięwzięcia z innych źródeł, 



8) w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność – upoważnienie 
współwłaścicieli nieruchomości upoważniającej Wnioskodawcę do wystąpienia z 
wnioskiem o dotację, 

9) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz gminy na dzień 
składania wniosku, 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz. U. z 21014r., poz. 1182 ze zmianami). 

 
 
………………………………….                                     ………………………………………. 
                      (data)                                                                                              (podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 

Umowa o udzielenie dotacji celowej Nr ……….. 
 

na realizację przedsięwzięcia – budowa przyłącza  
do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyrzyn 

 
zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy Gminą Żyrzyn, zwaną dalej 
„Dotującym” z  siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 10 , 24-103 Żyrzyn, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Żyrzyn – Andrzeja Bujka,  
 
a, 
Panem/Panią…………………………………………………………………………………… 
 
zam. ……………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Dotowanym”, o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Umowa o udzielenie dotacji zawarta jest na podstawie art. 400a ust. 1 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze 
zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 
885 ze zmianami) oraz uchwały Nr IV/…/2015 Rady Gminy Żyrzyn z dnia … marca 2015r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania osobom     
fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na   dofinansowanie  kosztów 
budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych  realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn. 
 

§ 2 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę Żyrzyn Dotowanemu na jego 
wniosek z dnia ………………………….. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej . 
 

§ 3 
Przedsięwzięcie, o którym mowa zrealizowane zostało na działce nr ………………………….  
w ………………………………….….., przy ul. ………………………………………, do 
której Dotowany posiada tytuł prawny. 
 

§ 4 
1. Dotacja celowa zostaje udzielona Dotowanemu w wysokości ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………..), 
co stanowi 45% udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia i nie jest kwotą większą 
niż 5.000,00 zł. 

2. Przyznana kwota dotacji zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty podpisania 
umowy na numer konta wskazany przez Dotowanego(lub w kasie Urzędu Gminy 
Żyrzyn):  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
 



§ 5 
1. Dotowany zobowiązany jest do umożliwienia  dokonywania kontroli wykonanego i 

użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego upoważnionemu przedstawicielowi Wójta 
Gminy Żyrzyn w okresie 5 lat, liczą od dnia udzielenia dotacji. 

2. Dotowany zobowiązany będzie do zwrotu kwoty otrzymanej dotacji, w przypadku 
zaprzestania używania przyłącza do kanalizacji sanitarnej z przyczyn zależnych od 
niego w ciągu pięciu lat od udzielenia dotacji. 

 
§6 

Prawa i obowiązki stron wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie. 
 
 

§ 7 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonania niniejszej umowy 
podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę 
Dotującego. 

§ 8 
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Dotowanego i dwa dla Dotującego. 
 
 
 
 
             DOTOWANY:                                                                     DOTUJĄCY:  
 
 
 
 
…………………………………………..                                     ………………………………………………..               
 
  

 
 
 


