
UCHWAŁA NR XIX/207/20 
RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej 

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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 1219) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na 
dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej" stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców 

 
 

Barbara Szczepanik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/207/20 

Rady Gminy Szczerców 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie kosztów 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Szczerców osobom 
fizycznym, na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnych położonych na 
terenie Gminy Szczerców, zwane dalej Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Szczerców na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

2. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji celowej nie może prowadzić na terenie 
nieruchomości, której dotyczy wniosek działalności, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z póź. zm.), co oznacza, że dotacja przysługuje 
wyłącznie do nieruchomości, które wykorzystywane są dla celów mieszkalnych. 

§ 2. 1.  O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w §1 zwane dalej Wnioskodawcą, posiadające 
tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zgodnie z wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków 
lub wypisem z rejestru Ksiąg Wieczystych. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana 
jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przyłącza. 

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na przyłączeniu nieruchomości do istniejącej  sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

3. Dotacja na dofinansowanie o której mowa wyżej, może zostać udzielona Wnioskodawcy tylko jeden raz 
bez względu na liczbę nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

4. Dotacją mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu 
w życie niniejszej uchwały. 

5. Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku nieruchomości, dla której zostały wydane przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

6. Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 
jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji, o których mowa w § 
1 w budżecie Gminy Szczerców na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Szczercowie 
prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami stanowiący Załącznik 
Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez  Wójta Gminy Szczerców komisję, według kolejności 
ich wpływu do Urzędu  Gminy. 

3. O przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy decyduje Wójt Gminy Szczerców. 

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji celowej oraz o terminie zawarcia umowy 
pomiędzy Wójtem Gminy a Wnioskodawcą. 

5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej nie będzie spełniał wymogów formalnych określonych 
w uchwale, Wójt Gminy wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub usunięcia stwierdzonych braków 
lub nieprawidłowości w określonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia 
stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w określonym terminie, Wójt pozostawia wniosek bez 
rozpatrzenia. 

6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku. 
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7. Wójt 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 Gminy Szczerców protokołu odbioru przyłącza. 

8. 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 Bełchatowie, w przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego); 

9. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dotacji. 

§ 4. 1.  Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej stanowiącej refundację kosztów 
wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, do 70% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia ale nie więcej niż 4000,00 zł brutto. 

2. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od 
dnia prawidłowo złożonego Wniosku o wypłatę  dotacji na dziennik Urzędu Gminy w Szczercowie na podany 
przez Wnioskodawcę nr konta, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, w oparciu o następujące 
dokumenty: 

a) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza; 

b) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z przyłączeniem 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej poniesione w roku budżetowym ); 

c) umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców na odbiór ścieków; 

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

§ 5. Wnioskodawca może wybudować przyłącze kanalizacyjne we własnym zakresie, zgodnie 
z posiadanym projektem budowlanym i technicznym odbiorem dokonanym przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy Szczerców. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

§ 6. 1.  Przez koszty kwalifikowalne rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową 
przyłącza kanalizacyjnego wraz z podatkiem VAT, tj. koszty: 

a) dokumentacji projektowej 

b) zakupu materiałów, 

c) robót budowlano-montażowych, 

d) obsługi geodezyjnej. 

2. Koszty powinny być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. 

3. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego w myśl definicji 
przyłączy, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 

4. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. 

5. Kwota stanowiąca koszt budowy przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (udział własny wnioskodawcy) 
nie może pochodzić z innych środków publicznych (krajowych lub zagranicznych). 

§ 7. Dotacja na dofinansowanie  przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej: 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) niewykorzystana w całości lub części; 

podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy 
o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego Załącznik

do Uchwały Nr XIX/207/20 Rady Gminy Szczerców

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

I. Dane Wnioskodawcy/ów - Pełnomocnika:

Imię i nazwisko lub nazwa: ....................................................................................................................
Adres zamieszkania: …………………………….………………………………………………................
PESEL: …………………………………………………………………………………………...................
Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………...................

II. Informacje o nieruchomości:

Miejscowość: ………………………………………………………………………………….....................
Nr budynku: ……………………………………………………………………………………..................
Numer ewidencyjny działki: ………………………………………………………………........................
Obręb: …………………………………………………………………………………………....................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest przyłącze kanalizacyjne
(właściwe zakreślić):

□ własność, □ współwłasność, □ użytkowanie wieczyste, □ małżeńska wspólnota majątkowa

III. Określenie obiektu budowlanego, który ma być przyłączony do sieci kanalizacyjnej (właściwe
zaznaczyć):

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, □ budynek mieszkalny wielorodzinny, □ inny

IV. Dane właściciela, któremu ma zostać przekazana dotacja:

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta: …………………………………………............................
Adres właściciela konta: ………………………………………………………………..............................
Nr konta: ………………………………………………………………………………...............................

V. Załączniki do wniosku:

□ pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy),

□ dokumentacja projektowa (do wglądu),

□ oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,

□ zgoda współwłaścicieli (gdy dotyczy).

VI. Oświadczenia

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie budowy przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczerców.

2. Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu i jest
świadom/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich
poprawiania oraz zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody uniemożliwia
udział w projekcie.

.............................................................

(podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiącego Załącznik

do Uchwały Nr XIX/207/20 Rady Gminy Szczerców

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Szczerców na na dofinansowanie kosztów
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W związku z zawartą umową nr ...................................... z dnia ........................ o udzielenie dotacji ze
środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości
70% tj.: ……………………zł brutto, (słownie: ………………………….........................).

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza;

2) kopię dokumentów świadczących o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane
z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej poniesione w roku budżetowym);

3) kopię umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców na odbiór ścieków;

4) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub szkic geodezyjny sporządzony przez uprawnionego
geodetę;

5) oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (jeśli dotyczy).

..............................................................................

(podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego Załącznik

do Uchwały Nr XIX/207/20 Rady Gminy Szczerców

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego

1. Oświadczam o samodzielnej budowie przyłącza kanalizacyjnego.

2. Stwierdzam, że wszystkie prace wykonałem według mojej najlepszej wiedzy i umiejętności.

3. Oświadczam, że przyłącze kanalizacyjne zostało technicznie odebrane przez przedstawiciela Zakładu
Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców.

4. Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny.

Imię i nazwisko
Wnioskodawcy

Data sporządzenia
oświadczenia

Termin wykonania prac
(wpisać datę rozpoczęcia i

zakończenia)

Data rozpoczęcia Data zakończenia

Adres budynku mieszkalnego
w którym wykonano prace

Elementy instalacji i zakres
wykonanych prac

..............................................................................

(podpis Wnioskodawcy)
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