
 

 

UCHWAŁA NR XI/300/19 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 13, art. 12 pkt 11, art.40 ust.1 i art. 42 ust.1 

w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511) oraz art. 400a ust.1 pkt 2, art. 403 ust.1, ust. 4 pkt 1 lit. a i lit. b, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) - po zgłoszeniu 

projektu uchwały zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

§ 1. 1.  Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. W zakresie uregulowanym w ust. 3 udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie odbywa się na zasadach określonych w uchwale, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. W przypadku, gdy beneficjentem dotacji celowej jest podmiot prowadzący działalność w zakresie 

rolnictwa lub rybołówstwa, a udzielenie dotacji następuje w związku z prowadzeniem tej działalności, dotacja 

stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następuje w zależności od zakresu 

prowadzonej działalności, zgodnie z: 

1) 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. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). 

4. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa w niniejszym rozdziale, to 

warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie przez Wnioskodawcę także: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 
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2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących 

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się 

do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 

Rozdział II. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 2. 1.  Dotacja celowa może zostać przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do 

sieci kanalizacji sanitarnej w nieruchomości, stanowiącej miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, która 

zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Miasto Krosno. 

2. Nieruchomością, o której mowa w ust. 1 jest nieruchomość zdefiniowana w art. 46 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). 

3. O przyznanie dotacji ubiegać mogą się następujące podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 869): 

1) osoby fizyczne - z zastrzeżeniem treści ust. 4, 

2) wspólnoty mieszkaniowe - z zastrzeżeniem treści ust. 5, 

3) podmioty, o których mowa w§ 1 ust. 3 uchwały w przypadku, gdy przyznana dotacja stanowi pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

- zwane na potrzeby uchwały także Wnioskodawcami. 

4. 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), co oznacza, że dotacja przysługuje wyłącznie do 

nieruchomości, które wykorzystywane są dla celów mieszkalnych. 

5. O przyznanie dotacji celowej na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały mogą ubiegać się wyłącznie małe 

wspólnoty mieszkaniowe, działające w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.), jeśli na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest 

prowadzona działalność, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), co oznacza, że dotacja przysługuje wyłącznie do nieruchomości, które 

wykorzystywane są dla celów mieszkalnych. 

6. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 ubiegając się o przyznanie dotacji celowej muszą posiadać 

i przedstawić tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której usytuowany jest budynek mieszkalny 

przyłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. 

7. Tytułem prawnym, o którym mowa w ust. 6 jest prawo własności. 

8. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości jest akt notarialny lub wypis z rejestru 

Ksiąg Wieczystych z zastrzeżeniem, że w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2019 r. dokument 

ten nie może być starszy niż 6 miesięcy. 

9. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na realizację przyłącza. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wnioskodawcami powinni być wszyscy współwłaściciele lub 

jeden z nich posiadając stosowne pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli oraz zgodę na dokonanie 

przelewu dotacji na określony we wniosku numer rachunku bankowego. 

11. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). 

§ 3. 1.  Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania polegającego na 

wybudowaniu funkcjonującego przyłącza do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej. 
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2. Funkcjonującym przyłączem w rozumieniu uchwały jest przyłącze, spełniające łącznie następujące 

kryteria: 

1) przyłącze wybudowane zostało zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne; 

2) przyłącze z wynikiem pozytywnym zostało odebrane w protokole branżowego odbioru technicznego przez 

przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne; 

3) wnioskodawca podpisał z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym umowę na odbiór ścieków 

z nieruchomości, której dotyczy wniosek, w której wybudowane zostało przyłącze do sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

4) w przypadku wcześniejszego korzystania przez Wnioskodawcę ze zbiornika bezodpływowego, który 

spełniał funkcję odprowadzania nieczystości ciekłych, warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest 

zaprzestanie z jego korzystania. 

3. Dotacją celową może zostać objęta budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowana od 

dnia 1 stycznia 2018 r., co stwierdza data odbioru technicznego przyłącza w protokole branżowego odbioru 

technicznego, którego wynik musi być pozytywny. 

4. Liczba przyznanych dotacji celowych w danym roku kalendarzowym limitowana jest wysokością 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Krosno na dany rok budżetowy. 

Rozdział III. 

Postępowanie w przedmiocie udzielenia dotacji 

§ 4. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową składa w Urzędzie Miasta Krosna przy  

ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2 prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz 

z kompletem wymaganych dokumentów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. 

3. Wnioski rozpoznawane będą przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Krosna w stosownym 

zarządzeniu. 

4. Wnioski rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Krosna. 

5. Dotacje celowe przyznawane są w latach budżetowych, w których zabezpieczone zostały środki na ten 

cel do chwili ich wyczerpania. 

6. Wnioskodawca poinformowany zostanie na piśmie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji. 

7. W przypadku odmowy przyznania dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach odmowy 

jej przyznania oraz ewentualnej możliwości lub niemożliwości ponownego ubiegania się o dotację. 

8. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, wniosku niekompletnego, w przypadku 

stwierdzenia braków lub nieprawidłowości lub w razie zaistnienia innych przyczyn, które mogą być przez 

Wnioskodawcę uzupełnione lub poprawione, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o takiej 

konieczności w określonym przez Komisję terminie. 

9. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia innych nieprawidłowości, o których mowa 

w ust. 8 w określonym przez Komisję terminie, wniosek pozostawia się bez dalszego rozpoznania. 

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca powiadomiony zostanie w piśmie, 

o którym mowa w ust. 6 o zaproszeniu do podpisania umowy dotacyjnej oraz terminie jej podpisania, o którym 

mowa w ust. 11. 

11. Podpisanie umowy dotacyjnej możliwe jest w terminie 10 dni od dnia otrzymania zaproszenia do jej 

podpisania z zastrzeżeniem, że jeśli upływ 10-dniowego terminu następuje w sobotę, niedzielę lub dzień wolny 

od pracy, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.  

U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.), upływ terminu następuje wraz z upływem pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu wolnym od pracy. 

12. Przed podpisaniem umowy dotacyjnej, wnioskodawca zobowiązany jest okazać dokument 

stwierdzający jego tożsamość z zastrzeżeniem, że nieokazanie takiego dokumentu jest jednoznaczne 

z rezygnacją przez wnioskodawcę z przyznanej dotacji. 
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13. Dotacje przyznawane są w danym roku budżetowym pod warunkiem pozytywnego rozpoznania 

wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Krosna do dnia 31 października danego roku i może zostać 

rozpoznany bez jego uzupełnienia po tej dacie. 

14. W przypadku wniosku złożonego po 31 października danego roku lub wniosku, który po tej dacie 

podlega uzupełnieniu, wniosek rozpoznawany jest jako pierwszy w kolejnym roku budżetowym pod 

warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel zgodnie z ust. 5. 

15. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku zaistnienia podstaw, o których mowa w uchwale 

lub odmowa udzielenia dotacji nie wyklucza możliwości ubiegania się o dotację przez ponowne złożenie 

wniosku wraz z dokumentami. 

16. Na odmowę przyznania dotacji nie przysługuje środek odwoławczy, lecz Wnioskodawcy służy 

uprawnienie, o którym mowa w ust. 15. 

17. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym przez Komisję terminie oznacza rezygnację przez 

Wnioskodawcę z przyznanej dotacji. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Wnioskodawca chcąc otrzymać dotację musi złożyć wniosek 

wraz z dokumentami, który podlega rozpoznaniu na ogólnych zasadach określonych uchwałą. 

19. Środki zabezpieczone na realizację umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 17 wracają do puli 

dostępnej dla pozostałych Wnioskodawców. 

§ 5. 1.  Do wniosku o przyznanie dotacji celowej Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć komplet kopii 

następujących dokumentów: 

1) warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez przedsiębiorstwo wodno-

kanalizacyjne wraz z załącznikiem graficznym -jeżeli stanowi załącznik do warunków technicznych; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w uchwale; 

3) odebrany z wynikiem pozytywnym protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wraz 

z załącznikami; 

4) umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na odbiór ścieków; 

5) komplet rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, które obejmują koszty wybudowania 

przyłącza kanalizacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały; 

6) dokumenty wynikające ze stosunków własnościowych, reprezentacji, inne dokumenty, o których mowa 

w uchwale, w tym dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

2. Komisja może zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, 

o których mowa w uchwale w określonym terminie. 

Rozdział IV. 

Wysokość dotacji i sposób rozliczenia 

§ 6. 1.  Dofinansowanie inwestycji odbywa się w formie dotacji celowej, która stanowi refundację kosztów 

wybudowania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały. 

2. Wysokość dotacji celowej obliczana jest w oparciu o koszt wybudowania 1 metra bieżącego (dalej mb) 

przyłącza zgodnie z mechanizmem określonym w ust. 3. 

3. Koszt wybudowania 1 mb przyłącza stanowi iloraz sumy kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na 

wybudowanie przyłącza, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz długości wybudowanego przyłącza. 

4. Długość przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oblicza się zgodnie z definicją przyłącza, o której mowa 

w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). 

5. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza wynosi nie więcej niż 50% sumy kosztów 

poniesionych na wybudowanie tego przyłącza - z zastrzeżeniem, że maksymalna możliwa do udzielenia kwota 

dotacji celowej wynosi 4000 zł brutto. 

6. Wysokość dotacji celowej obliczana jest na podstawie poniesionych przez Wnioskodawcę, 

a udokumentowanych w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 5 rzeczywistych kosztów wybudowania przyłącza. 
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7. Ustala się na potrzeby uchwały, że maksymalną stawką za wybudowanie 1 mb przyłącza jest kwota 

175 zł brutto za 1 mb przyłącza. 

8. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości wyższej 

niż maksymalna stawka określona w ust. 7, kwota dotacji obliczona zostanie przy uwzględnieniu stawki 

maksymalnej za 1 mb przyłącza, tj. 175 zł brutto. 

9. W przypadku poniesienia przez wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości niższej niż 

maksymalna stawka, o której mowa w ust. 7, dotacja obliczona zostanie na podstawie faktycznych kosztów 

budowy 1 mb przyłącza. 

§ 7. 1.  Przez koszty wybudowania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumie się poniesione przez 

Wnioskodawcę rzeczywiste koszty (uwzględniające podatek VAT), które stanowią koszty: 

1) opracowania dokumentacji projektowej (projekt, mapa); 

2) zakup materiałów; 

3) usługa wykonania przyłącza (roboty montażowo-budowlane); 

4) obsługa geodezyjna inwestycji (pomiary, dokumentacja; w tym inwentaryzacja powykonawcza). 

2. Dotacja celowa nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącego już lub 

niefunkcjonującego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Kwota stanowiąca udział własny wnioskodawcy w inwestycji nie może pochodzić z innych środków 

publicznych (krajowych lub zagranicznych). 

4. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej: 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

3) niewykorzystana w całości lub części, 

- po wykryciu powyższych podstaw podlega zwrotowi do budżetu Gminy Miasto Krosno w terminie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869). 

5. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację celową, może zbyć urządzenia kanalizacyjne, za 

odpowiednim wynagrodzeniem, przedsiębiorstwu wodno – kanalizacyjnemu, które przyłączyło urządzenia do 

swojej sieci. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dotacja podlega zwrotowi w części odcinka przejętego przez 

przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, do budżetu Gminy Miasto Krosno w terminie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). 

§ 8. 1.  Wypłata dotacji celowej odbywać będzie się na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej 

pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto Krosno, którą zawiera się w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa o przyznanie dotacji celowej określa w szczególności: 

1) sposób wypłaty dotacji; 

2) wysokość dotacji udzielonej Wnioskodawcy wraz z sposobem jej ustalenia; 

3) szczegółowy opis zadania - w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego realizacji (data 

wskazana w protokole branżowego odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym). 

3. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany we wniosku zgodnie 

z przepisami uchwały. 

4. Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy przez Wnioskodawcę. 

5. Rozliczenie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje na podstawie protokołu rozliczenia 

dotacji, który sporządzany jest po przekazaniu dotacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy - w oparciu 

o dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały. 
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Rozdział V. 

Przepisy przejściowe, dostosowujące, końcowe 

§ 9.  Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej dostępny jest jako załącznik do uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, w Urzędzie Miasta Krosna oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Krosna. 

§ 10. 1. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają rozpoznaniu zgodnie 

z tą uchwałą. 

2. Z dniem wejścia w życie uchwały wnioski wraz z dokumentami składa się w brzmieniu określonym 

w uchwale. 

§ 11.  Traci moc uchwała Nr LXV/1451/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci 

kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 4343).  

§ 12.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 
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