
UCHWAŁA NR XIX/215/2015
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.

z dnia 25 listopada 2015 r.

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego 
Gmin MG-6”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 ze zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze. zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala: 

§ 1. Zasady udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-
6”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, zwanym dalej 
„Regulaminem". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Robert Surowiec



Załącznik do Uchwały Nr XIX/215/2015

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2015 r.

Regulamin zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do 
kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego 
Gmin MG-6” 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej do budowy podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej poprzez dofinansowanie ze środków Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - budowa odcinka przewodu 
kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną budynku/lokalu 
Wnioskodawcy z siecią kanalizacji sanitarnej; 

2) projekt - inwestycja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”; 

3) wnioskodawca - rozumie się przez to podmiot będący właścicielem nieruchomości 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) położonej na terenie Miasta Gorzowa 
Wlkp. do której została doprowadzona sieć kanalizacji sanitarnej zrealizowana w ramach 
projektu; 

4) dotacja - rozumie się przez to wypłatę z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. środków na 
pokrycie części kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu; 

5) koszty kwalifikowane - należy przez to rozumieć koszty faktycznie poniesione na budowę 
podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach 
projektu, potwierdzone fakturami VAT bądź rachunkami wystawionymi na wnioskodawcę. 
Podatek VAT może zostać uznany za koszty kwalifikowane tylko wtedy, gdy został 
faktycznie poniesiony, a wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania; 

6) PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. - realizujące projekt.

§ 3. 1. Z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. mogą być udzielane dotacje celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, związane z budową podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 
realizowanej w ramach projektu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

2.  Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu miasta, w tym 
z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. 2013 roku, poz. 1232 ze zm.). 

3. Dotacja obejmuje następujące koszty: 

1) wykonanie pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 



2) wykonanie robót budowlano – montażowych; 

3) zakup materiałów.

4.  Dotację mogą uzyskać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, będące właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze 
zm.).

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 4. 1. Dotację może uzyskać wnioskodawca spełniający następujące warunki: 

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością; 

2) nieruchomość wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.; 

3) do dnia 30 czerwca 2016 roku zakończy inwestycję polegającą na przyłączeniu jego 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu, co 
potwierdzone zostanie protokołem odbioru stanu technicznego sporządzonym przez 
PWiK i zawarciem w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. umowy na odbiór ścieków 
komunalnych z PWiK; 

4) do dnia 30 czerwca 2016 roku zlikwiduje lub zaprzestanie użytkowania zbiornika 
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli takie posiada.

2.  Wysokość dotacji do inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 
1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

Rozdział 3.
Warunki i tryb przyznawania dotacji 

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed rozpoczęciem inwestycji, 
zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 
66-400 Gorzów Wlkp. wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj. m.in.: 

1) dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością 
lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością; 

2) kserokopii odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji, jeśli 
Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub 
wspólnotą mieszkaniową; 

3) informacji określonych w Rozdziale IV Regulaminu, gdy dotacja stanowi pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

4) krótkiego opisu planowanej inwestycji polegającej na przyłączeniu nieruchomości do 
sieci kanalizacji sanitarnej, z orientacyjnym kosztem jej wykonania.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków podany zostanie do publicznej 
wiadomości w drodze ogłoszenia: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

3.  Wnioski spełniające wymogi formalne będą rozpatrywane według kolejności ich 
wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., a łączna liczba zakwalifikowanych wniosków 
ograniczona będzie kwotą przeznaczoną w budżecie na ten cel. 



4.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do 
jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

5.  Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostaną bez rozpoznania. 

6.  Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie 
dotacji. 

7.  Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie podpisania umowy 
o udzielenie dotacji będą przekazywane wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia 
kompletnego wniosku. 

8.  Informacje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku będą przekazywane wnioskodawcy 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia. 

9.  W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie dotacji w bieżącym 
roku budżetowym, dotacja może być przekazana w roku następnym.

Rozdział 4.
Warunki i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji stanowiącej pomoc de minimis 

§ 6. 1. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest 
prowadzona działalność gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie 
następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352 z 24.12.2013,str.1) lub stanowi pomoc de 
minimis w rolnictwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz.Urz. L 352, z 24.12.2013, str.9) lub stanowi pomoc de minimis 
w rybołówstwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. (Dz.Urz. L 190, z 28.06. 2014,str.45) 
w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de 
minimis zobowiązany jest dołączyć do wniosku: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz.311 
z późn.zm.).

3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de 
minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie zobowiązany jest dołączyć do wniosku: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie lub 
w rybołówstwie, jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się 
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie 
o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 
których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 



2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz.810).

Rozdział 5.
Tryb rozliczenia dotacji 

§ 7. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie: 

1) oryginału faktur i/lub rachunków, dokumentujących poniesione wydatki wraz 
z potwierdzeniem dokonania zapłaty; 

2) protokołu odbioru technicznego wykonanego podłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej dokonanego przez PWiK; 

3) kserokopii umowy na odprowadzanie ścieków zawartą z PWiK; 

4) oświadczenia o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego lub 
przydomowej oczyszczalni albo oświadczenia o ich braku; 

5) mapy lub szkicu geodezyjnego potwierdzającego wykonanie podłączenia; 

6) innych wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu, gdy 
wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
w rybołówstwie.

2.  Po dostarczeniu dokumentów zostanie sporządzony protokół rozliczenia dotacji. Kopię 
protokołu otrzyma wnioskodawca w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia. 

3.  Do rozliczenia dotacji możliwe jest złożenie faktur i/lub rachunków nieopłaconych pod 
warunkiem złożenia oświadczenia, iż odpowiednia kwota dotacji ma być przekazana 
bezpośrednio wykonawcy lub dostawcy zakwalifikowanych materiałów. 

4.  Po weryfikacji kwalifikowanych kosztów budowy przyłącza środki finansowe zostaną 
przekazane wnioskodawcy w terminie i w sposób określony w umowie dotacji.




