
UCHWAŁA NR XXIV/147/20 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania 

dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na rok 2020” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a) oraz ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, 
poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087, poz. 2166,; Dz.U z 2020 r. poz. 284, 
poz. 695) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów w roku 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do 
kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 
2020"stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DziennikuUrzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/147/20 

Rady Gminy Nieborów 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie 
Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji 

z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2020 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Dofinansowaniem ze środków budżetu Gminy Nieborów są objęte zadania służące ochronie 
środowiska i polegające na wykonaniu podłączeń budynków do gminnej kanalizacji sanitarnej. 

2. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub posiadające 
prawo do dysponowania podłączonymi nieruchomościami (zwanych dalej Beneficjentami końcowymi), 
położonych na terenie Gminy Nieborów. 

3. Nieruchomość, na której będzie realizowane zadanie, o której mowa w ust. 2: 

1) to nieruchomość zabudowana budynkami wykorzystywanymi w celach mieszkalnych, użytkowana w dniu 
otrzymania pomocy; 

2) to nieruchomość niezabudowana, dla której do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu właściciel 
posiada prawomocne pozwolenie na budowę i która będzie nieruchomością zabudowaną, spełniającą 
warunki z ust. 4 pkt. 1 oraz ich użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania 
pomocy; 

4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nieposiadanie względem Gminy Nieborów zaległości 
z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

5. Dofinansowanie przeznaczone jest na częściową refundację kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na wykonaniu podłączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego. 

6. Beneficjent końcowy jest zobowiązany do podpisania z Gminą Nieborów umowy na odbiór ścieków 
niezwłocznie po sporządzeniu protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego, ale nie później niż w terminie do 
30 dni od daty jego sporządzenia. 

Rozdział 2. 
Wysokość dofinansowania 

§ 2. 1.  Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Nieborów, ustala się do wysokości 30 % kosztów 
całkowitych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 3.000,00. zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). 

2. Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty poniesione po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie: 

1) pomiary geodezyjne (inwentaryzacja), 

2) koszt wykonania przyłącza udokumentowane fakturą wraz z dowodem jej zapłaty, w kwotach brutto, o ile 
wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
lub ubieganie się o zwrot podatku VAT. 

3. Koszty niekwalifikowane, nieobjęte dofinansowaniem (stanowiące wyłącznie udział własny): 

1) koszty opisane w ust. 2 poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; 

2) koszty zakupu pojedyńczych elementów; 

3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez beneficjenta końcowego; 

4) koszty demontażu zbiornika bezodpływowego, szamba, dołu gnilnego; 

5) koszty zakupu gruntów; 
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6) koszty obsługi kredytu i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania. 

Rozdział 3. 
Tryb udzielania dofinansowania 

  

§ 3. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia 

w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Załącznikami, o których mowa w ust.1 są: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością; 

2) oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy Nieborów zaległości z tytułu podatków 
i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym; 

3) posiadanie odpowiednich dokumentów zgodnie z art. 29a lub art. 30 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524 1696, 1712, 1815, 2170, 2166; zm.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 148 i 695). 

3. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na dofinansowanie. 

4. Wszystkie wnioski, które będą zawierały nieprawdziwe oświadczenia o braku zobowiązań wobec Gminy 
oraz inne niezgodne z prawdą dane będą zwracane Wnioskodawcy, bez możliwości przyznania 
dofinansowania. 

5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. 

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą 
Nieborów, a Wnioskodawcą. 

7. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy 
o dofinansowanie lub o negatywnym rozpatrzeniu wniosku telefonicznie lub pisemnie. 

8. Niepodpisanie przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie, o której mowa w ust. 6 w ciągu 7 dni 
kalendarzowych traktuje się jak rezygnację z przyznanego dofinansowania. 

Rozdział 4. 
Tryb rozliczenia dofinansowania 

§ 4. 1.  Warunkiem rozliczenia dotacji przez beneficjenta końcowego jest: 

1) przedłożenie w ustalonym w umowie o dofinansowanie terminie, umowy na odbiór ścieków; 

2) terminowa wpłata na konto, wskazane w umowie o dofinansowanie, kwoty należnej z tytułu udziału 
własnego. 

2. Przyznana tytułem dofinansowania kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych 
w umowie o dofinansowaniu w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.); 

2) zaprzestania w okresie 5 lat od zakończenia roku, w którym dofinansowanie zostało rozliczone korzystania 
z podłączenia kanalizacyjnego; 

3) uniemożliwienie dokonania kontroli, o której mowa w ust. 4. 

3. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poddania się kontroli osobom upoważnionym przez Wójta 
Gminy Nieborów. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach 
ustalonych przez Gminę Nieborów, pod rygorem zwrotu udzielonego dofinansowania. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 5. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Id: B1DD7E27-C5F1-4D4A-82AF-7BD40CD76DDB. Podpisany Strona 2



Załącznik do Regulaminu 

...........……………………………………… 
(miejscowość i data) 

Gmina Nieborów 

Aleja Legionów Polskich 26 

99 – 416 Nieborów 

WNIOSEK 

 o udzielenie dofinansowania kosztów podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z udziałem dofinasowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego na rok 2020 
 

Ja, niżej podpisany(a) .....................................................…………………………………………..... 
     (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie) 

Legitymujący(a) się …...............................................................………….......……………………... 

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

Zamieszkały(a)...........................………………………………………………………......………… 

………………………………………………………………………….............................................. 

Adres do kokorespondencji………………………………….............................................................. 

Telefon kontaktowy ………………….....………, email…………………………............................. 

Składam wniosek o dofinasowanie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączenia budynku 
mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

I. Dane dotyczące nieruchomości podłączonej: 

1) działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr ……………..............................……... 

2) Nr posesji………………………………………………...................................................................... 

3) Obręb ewidencyjny…........................................................................................................................... 

II. Szacowana długość przyłącza (wg. dokumentacji projektowej): ……................................................. 

III. Liczba osób, które docelowo będą korzystać z podłączenia: …………………..................……........ 
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Załączniki do wniosku (należy odpowiednio znakiem „x” zaznaczyć załączone do wniosku 

dokumenty) : 

□ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

□ Pisemne upoważnienie wystawione przez wszystkich współwłaścicieli do składania wniosku, 
jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność. 

□ Oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz 
innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

□ Dokumenty, zgodnie z art. 29a lub art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).       
            
            
   

Ponadto oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku, w celu 
wykonania podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

2) wyrażam zgodę na prowadzenie badań archeologicznych w trakcie budowy przyłącza kanalizacyjnego na 
nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku. 

3) dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

4) zapoznałem(am) się z treścią i akceptuję Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania 
dofinasowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na rok 2020 

5) zobowiązuję się do podpisania umowy o dofinasowanie z Gminą Nieborów niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o możliwości jej podpisania oraz sfinansowania wkładu własnego w wysokości i terminach 
wskazanych w umowie o dofinasowanie. 

..........…..………………………………………….. 
(czytelny podpis ubiegającego się o dofinasowanie)
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Uzasadnienie

 Prace związane z budową zbiorczego systemu kanalizacyjnego zostały zakończone, natomiast ostatnim
najważniejszym ogniwem jest przyłączenie posesji do wybudowanej kanalizacji.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska umożliwia udzielanie dotacji celowej ze
środków z budżetu gminy, w tym z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

 Zasady udzielania dotacji celowej określone zostały zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 2, art. 403 ust. 1,
4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, ze zm.). Dotacje celowe będą udzielane osobom fizycznym na podstawie umowy na zadanie
określone w art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. „Wspomaganie realizacji zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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