
UCHWAŁA V/42/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 5, pkt 42, art. 403 ust. 2-6 ustawy  z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy  Skoroszyce 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji                             
z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji, pochodzić będą ze środków własnych Gminy 
Skoroszyce.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Skoroszycach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Skoroszycach.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr V/42/2019

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 29 marca 2019 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoroszyce na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 1. 

Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Skoroszyce na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy  
wodnych i kanalizacyjnych, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji, a także sposób jej rozliczania.

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Dotacji celowej – zwanej dalej „dotacją”, rozumie się przez to dofinansowanie części kosztów 
związanych z inwestycją polegającą na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej                          
i wodociągowej.

2. Przyłączu kanalizacyjnym –  rozumie się  przez to przyłącz  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.: 
poz. 1629 ).

3. Przyłączu wodociągowym - rozumie się  przez to przyłącz  w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy     
o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.: 
poz. 1629).

4. Przyłączu – rozumie się przez to przyłącz wodociągowy i przyłącz kanalizacyjny.

5. Wnioskodawcy  -  rozumie się osobę  fizyczną, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap 
weryfikacji, posiadająca tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania budynkiem zlokalizowanym 
na terenie Gminy Skoroszyce, do którego realizowana będzie  inwestycja związana z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej.

§ 3. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania.

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego              z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych oraz 
wodociągowych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji  sieci kanalizacji  sanitarnej i wodociągowej.

2. Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku nieruchomości, dla której zostały wydane   przez 
Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach, techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej.

3. Dotacji podlegają jedynie koszty kwalifikowane tj. koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na 
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, potwierdzone rachunkami bądź fakturami 
wystawionymi na Wnioskodawcę. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych 
i administracyjnych, kosztów prac przygotowawczych i projektowych oraz kosztów nadzoru i odbioru.

§ 4. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.
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1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie  dotacji, zobowiązany jest do złożenia wniosku             
o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

2. Wniosek składa się w terminie od 1 stycznia do dnia 15 listopada roku w którym będzie realizowana 
inwestycja.

3. Do wniosku, o którym mowa w   ust. 1, należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

2) warunki przyłączenia z załącznikiem graficznym, pozwalającym oszacować długość planowanego 
przyłącza;

3) projekt budowy przyłącza (jeśli dotyczy);

4) wymagane przepisami prawa uzgodnienia, prawomocne pozwolenia;

5) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłaścicieli, współużytkownika wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych,

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika merytorycznego Urzędu 
Gminy w Skoroszyce.

5. W przypadku złożenia  niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel  w danym roku budżetowym.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji, podejmuje Wójt Gminy Skoroszyce.

8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o której mowa w ust. 7, nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego      i nie przysługuje od 
niej odwołanie.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy  
o udzielenie dotacji, która będzie określała wzajemne obowiązki oraz wysokość udzielonej dotacji.

10. W umowie  dotacji w szczególności Gmina zobowiązuje się do wypłaty dotacji bezpośrednio na 
rachunek Wykonawcy, jeżeli  wnioskodawca zlecił wykonanie w całości przyłącza Wykonawcy robót 
budowlanych, na co wnioskodawca wyraża zgodę.

11. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie  środków nastąpi po wykonaniu przyłącza, na pisemny 
wniosek.

12. Podstawą wypłaty dotacji jest zawarcie umowy, o której mowa w ust. 8 oraz przedłożenie 
następujących dokumentów potwierdzających  wykonanie przyłącza;

1) imiennego  dowodu wykonania przyłącza lub jego części, zakupu materiałów lub ich zakupu z montażem 
(rachunek lub faktura VAT),

2) potwierdzenie dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącza - w przypadku zlecenia wykonania  
w całości przyłącza Wykonawcy, potwierdzenie dokonania zapłaty dotyczy części nieobjętej dotacją,

3) geodezyjny pomiar powykonawczy z podaną długością dotyczącą dotowanego przyłącza,

4) protokół odbioru końcowego sporządzony przez Zakład Oczyszczania                                                               
i Wodociągów w Skoroszycach.

5) kopia umowy z Wykonawcą wykonania przyłącza, jeżeli  Gmina zażąda.

13. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy w Skoroszycach mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą, realizacji dofinansowanej inwestycji, 
w celu sprawdzenia zgodności  realizacji zadania z zawartą umową.

14. Niezależnie od kontroli o której mowa  w ust. 12, Gmina Skoroszyce zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli przed  rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji.
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§ 5. 

Wysokość dotacji i sposób rozliczenia dotacji.

1. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, stanowiącej refundację kosztów 
wykonania przyłącza, którego koszt budowy przewyższa kwotę 3 000,-zł (słownie: trzy tysiące zł.), 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Nie podlega dotacji wykonanie przyłącza, którego koszt budowy wynosi mniej niż 3 000,-zł (słownie: 
trzy tysiące zł).

3. Dotacji podlegać będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy rzeczywistym udokumentowanym kosztem 
wykonania przyłącza  przez Wnioskodawcę a kwotą 3 000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).

4. Gmina może udzielić dotacji celowej na budowę przyłącza do kwoty 7 000,- zł (słownie: siedem tysięcy 
złotych).

5. Wysokość dotacji obliczona 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:

a) kanalizacyjnego - 246,00 zł  (brutto),

b) wodociągowego - 170,00 zł  (brutto).

6. W razie poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wybudowania 1mb przyłącza, wyższych niż 
maksymalna stawka ustalona w ust. 5, do obliczenia kwoty dotacji będzie zastosowana stawka maksymalna za 
wybudowanie 1 mb przyłącza.

7. W razie poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wybudowania 1mb przyłącza niższych niż 
maksymalna  stawka ustalona w ust. 5, kwota dotacji obliczona będzie na podstawie faktycznie poniesionych 
kosztów.

8. Dotacja  zostanie wypłacona:

a) w 100 % - jeżeli przyłącze zostanie wykonane w okresie do 8 miesięcy od zaistnienia warunków 
przyłączenia,

b) w 80 % - jeżeli  przyłącze zostanie wykonane w okresie od 8 do 10 miesięcy od dnia zaistnienia warunków 
do przyłączenia,

c) w 50 % - jeżeli przyłącze zostanie wykonane w okresie powyżej 10 miesięcy od dnia zaistnienia warunków 
do przyłączenia.

9. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza.

10. Ust. 8 ma zastosowanie do sieci wybudowanych i oddanych do użytkowania przed wejściem 
Regulaminu w życie.

§ 6. 

Postanowienia końcowe.

1. Przyznana kwota dotacji, podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie                       
w przypadku zaprzestania korzystania z przyłącza (rozwiązanie umowy na odprowadzanie nieczystości 
ciekłych i  dostawę wody) na którego budowę została udzielona dotacja             w terminie 5 lat od realizacji 
przyłącza.

2. Wójt Gminy Skoroszyce  może określić w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń 
i protokołów odbioru inwestycji, które obowiązywać będą  wnioskodawców ubiegających się o dotację.
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