UCHWAŁA NR XLI/377/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny
na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) i art. 400a ust. 1 pkt 2,
art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych do inwestycji związanych z budową przyłączy
kanalizacyjnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 2. Tryb postępowania oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnej, określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn.: "Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej".
§ 3. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej
i w tym zakresie, zasady udzielania dotacji obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

1) Zm.
2) Zm.

1000 i 1349
z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999 oraz z 2018 r. 534 i 650
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/377/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lipca 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny
na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 2. 1. Przyłącze kanalizacyjne - w rozumieniu ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Budynek - budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
3. Wnioskodawca - osoba fizyczna, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji,
posiadająca tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania budynkiem zlokalizowanym na terenie
gminy Juchnowiec Kościelny, do którego realizowana będzie inwestycja związana z budową przyłącza
kanalizacji sanitarnej.
4. Pomoc de minimis - pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis, przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz
przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.
§ 3. 1. Do korzystania z dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego uprawnione są osoby fizyczne mieszkańcy Gminy, posiadający tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania zamieszkałych
budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy.
2. Dotacja będzie udzielana na nieruchomości nie wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej.
3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie powinien wraz z wnioskiem przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy 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 lub informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
4. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok
budżetowy.
5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel, przy uwzględnieniu ust. 6, 7 i 8.
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6. Pierwszeństwo w zakresie przyznania dotacji w danym roku będą mieli Wnioskodawcy na budynki
zlokalizowane w miejscowości, w której aktualnie realizowana jest inwestycja sieci kanalizacyjnej.
7. Wnioski o dotację dla budynków zlokalizowanych w miejscowościach, w których sieć kanalizacji
sanitarnej została już zrealizowana w latach ubiegłych będą rozpatrywane w IV kwartale roku.
8. Dotacja będzie musiała zostać rozliczona w bieżącym roku.
9. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 50%
udokumentowanych poniesionych kosztów na budowę przyłącza kanalizacyjnego, lecz nie więcej niż 6000 zł
(słownie sześć tysięcy złotych).
10. Dotacja do budowy przyłącza kanalizacyjnego przysługuje jednorazowo dla jednego Wnioskodawcy.
11. Dotacji podlegają jedynie koszty kwalifikowane tj. koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę
na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej, potwierdzone rachunkami bądź fakturami
wystawionymi na Wnioskodawcę. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt
kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony a Wnioskodawca nie ma możliwości jego
odzyskania. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych, kosztów prac
przygotowawczych, wykonania dokumentacji przedprojektowych i projektowych oraz kosztów nadzoru
i odbioru.
12. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
§ 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będzie
zadanie objęte wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru działki obrębu geodezyjnego i numeru Księgi
Wieczystej,
2) oświadczenie, że w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru prawidłowo wykonanego przyłącza kanalizacji
sanitarnej zaprzestanie użytkowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie
o braku zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
3) warunki przyłączenia,
4) projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego,
5) wymagane przepisami prawa, uzgodnieniami, prawomocnymi pozwoleniami.
3. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to wniosek o dofinansowanie muszą
podpisać wszyscy współwłaściciele bądź osoba upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli,
przedstawiając stosowne umocowania.
4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji, w której
zostaną określone w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,
2) termin realizacji przedsięwzięcia,
3) poziom dofinansowania,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin, sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz tryb płatności.
6. Informacje o pozytywnym (bądź negatywnym) rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie podpisania umowy
o udzielenie dotacji będą przekazywane Wnioskodawcy w formie pisemnej.
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7. Weryfikację wniosków przeprowadzać będzie Komisja ds. przyznawania dotacji do budowy na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny przyłączy kanalizacyjnych, powoływana w drodze Zarządzenia Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny. Weryfikacja prowadzona będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
z budżetu Gminy. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się
dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców
zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
8. Dotacja nie będzie przyznawana na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, które zostało wykonane
przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy na udzielenie dotacji.
§ 5. 1. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków nastąpi po wykonaniu przyłącza
kanalizacyjnego, na pisemny wniosek.
2. Podstawą wypłaty dotacji jest zawarcie umowy dotacji, o której mowa w § 4 ust. 5 oraz przedłożenie
następujących dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza kanalizacyjnego:
1) imiennego dowodu zakupu materiałów lub ich zakupu z montażem (rachunek lub faktura VAT),
2) potwierdzenia dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne,
3) geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
4) protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Kościelnym,
5) umowy na odprowadzanie ścieków zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Kościelnym,
6) formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jeśli dotyczy,
7) oświadczenie o braku otrzymanej pomocy de minimis jeśli dotyczy.
3. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
4. Złożone dokumenty podlegać będą weryfikacji przez Komisję ds. przyznawania dotacji do budowy na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przyłączy kanalizacyjnych. Pozytywna weryfikacja wniosku,
zatwierdzona przez Wójta Gminy, będzie podstawą do wypłaty dotacji na wskazany w umowie o udzielenie
dotacji rachunek bankowy w terminie 30 dni.
5. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Brak uzupełnienia stanowi podstawę do
odmowy udzielenia dotacji.
6. Warunkiem wypłaty jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującym prawem,
w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, a także ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
7. Dotacja podlega zwrotowi w przypadkach określonych w art. 251-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
8. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia inną uchwałą
Rady Gminy.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie
kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko ......................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................
Telefon ...................................................................................................................................................
Dokument tożsamości .................................................... seria ................ numer ...................................
wydany przez .........................................................................................................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość .......................................... Działka ewidencyjna .............................................................
Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni ..................................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ...................................................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia
- budowa przyłącza kanalizacyjnego*
- budowa studzienki na przyłączu*
.................................................................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia ....................................................................................................................................
Data zakończenia ...................................................................................................................................
5. Orientacyjny koszt brutto ...............................................................................................................
6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia:
- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ)*
- pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji) *
- pozwolenie na budowę (numer, data wydania) *
7. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
.................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania dotacji celowej środków budżetu gminy Juchnowiec
Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;
- zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania.
Załączniki:
- oświadczenie, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie objęte
wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru działki obrębu geodezyjnego i numeru Księgi Wieczystej,
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- oświadczenie, że w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru prawidłowo wykonanego przyłącza kanalizacji
sanitarnej zaprzestanie użytkowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie
o braku zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe,
- warunki przyłączenia,
- projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego,
- wymagane przepisami prawa, uzgodnieniami, prawomocnymi pozwoleniami,
- oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu (jeżeli dotyczy).
...........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
................................................................................
czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości
* niepotrzebne skreślić
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