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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy 
kanalizacyjnych do nieruchomości 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, 
art. 403 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 
z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Małkinia Górna, podmiotom 
niezaliczonymiego do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym mieszkaniowym, 
osobom prywatnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Małkinia Górna zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY 

KANALIZACYJNYCH DO NIERUCHOMOŚCI 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§1 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Małkinia Górna na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 

budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości zwany dalej „Regulaminem" określa 

zasady udzielania dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości 

poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy. 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy — rozumie się przez to wymienione w art 403 ustawy Prawo ochrony 

środowiska podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, jednostki sektora 

finansów publicznych będących gminnymi ; 

2) Wniosku - rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji; 

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Małkinia Górna; 

4) Przyłączu kanalizacyjnym - rozumie się przez to definicję przyłącza o którym mowa w art. 

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

odprowadzeniu ścieków; 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia .................... 2021 r.
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5) Zbiorniku bezodpływowym - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

6) Nieruchomości - rozumie się przez to teren położony w obrębie Gminy, do którego 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym znajduje się budynek mieszkalny; 

7) Dotacji - rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie kosztów 

związanych z inwestycją polegającą na budowie przyłącza kanalizacyjnego; 

8) Umowie o udzielenie dotacji - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy 

Wnioskodawcą a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu 

udzielenia i rozliczenia dotacji; 

9) Kosztach - rozumie się przez to koszty poniesione przez Wnioskodawcę na budowę 

przyłącza kanalizacyjnego, potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT 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; 

10) Odbiorcy ścieków - rozumie się przez to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej ; 

11) Pomocy de minimis - rozumie się przez to pomoc udzieloną zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 

24.12.2013r.) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i 

odpowiednich dostosowań; 

12) Pomocy de minimis w rybołówstwie - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. 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) zmienionym  rozporządzeniem 

Komisji (UE) nr 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020r zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 
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702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz 

innych odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 414 z 9.12.2020) 

13) Pomocy de minimis w rolnictwie - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 

art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.) zmienionym rozporządzeniem 

Komisji  (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 

nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 511 z 21.2.2019). 

Rozdział 2 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§3 

1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki: 

1) posiada tytuł prawny do nieruchomości; 

2) wybudował przyłącze kanalizacyjne o długości większej niż 7 m oraz zawarł umowę na 

odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków; 

3) zlikwidował lub zaprzestał użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku ich dotychczasowego występowania na 

danej nieruchomości; 

4) Nie posiadają względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin 

publicznych;  

5) Nie posiada względem Gminy zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

2. Wnioskodawca może otrzymać dotację jeden raz dla danej nieruchomości.  

3. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Małkinia Górna do budowanych przyłączy 

kanalizacyjnych: 

1) Do każdego przyłącza kanalizacyjnego, którego długość nie przekracza  7 m udziela się 

dotacji w wysokości 10% jego wartości; 
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2) Do każdego przyłącza kanalizacyjnego, którego długość  przekracza  7 m wysokość dotacji 

wynosi: 

a) Kd= (n-1) x  c.j.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.  dla n ≥ 8 

b) Kd = (n-2) x  c.j.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.  dla n ≥ 9 

c) Kd = (n-3) x   c.j.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.  dla n ≥ 10 

d) Kd = (n-4) x  c. j.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.  dla n ≥ 11 

e) Kd = (n-5) x  c. j.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.  dla n ≥ 12 

f) Kd = (n-6) x  cj.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.   dla n ≥ 13  

g) Kd = (n-7) x  cj.1 m przyłącza kanalizacyjnego zł plus cena studzienki kan. zł.   dla n ≥ 14  

i każdej większej długości przyłącza kanalizacyjnego gdzie: 

Kd – oznacza kwotę dotacji; 

c.j.  cenę jednostkową przyłącza; 

n – długość przyłącza kanalizacyjnego wyrażoną w metrach. 

Rozdział 3 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§4 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu 

Gminy Małkinia Górna wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.: 

1) aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci 

kanalizacyjnej; 

2) stosowną umową, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub   

użytkownikiem wieczystym nieruchomości; 

3) oryginałami rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z 

potwierdzeniem dokonania zapłaty dla wykonawcy przyłącza kanalizacyjnego (np. druk 

KP, polecenie przelewu).  
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4) Wnioskodawca może zlecić wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Gminie jako 

inwestorowi zastępczemu. W przypadku realizacji przyłącza kanalizacyjnego przez 

inwestora zastępczego - Gminę Małkinia Górna, Wnioskodawca składa dokumenty 

wymienione w pkt 1 i 2, oryginał faktury wystawiony przez Gminę wraz z 

zaświadczeniem o terminowym dokonaniu opłat przewidzianych umową na wykonanie 

przyłącza kanalizacyjnego oraz odbiór ścieków; 

5) protokołem końcowym-odbioru wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego; 

6) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego, 

wykonaną przez uprawnionego geodetę (gdy dotyczy); 

7) innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale 4 niniejszego 

regulaminu - w przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc 

de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie. 

2. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku wymagana jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli. 

3. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca 

zostanie wezwany do usunięcia braków (w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania) 

uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Złożony wniosek zostanie zarejestrowany zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Gminy 

Małkinia Górna, a Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o wysokości 

przysługującej dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie dotacji. 

5. Dotacje udzielane będą zgodnie z kolejnością wpływu kompletnych wniosków. 

6. Wysokość środków przeznaczonych na dotację określa uchwała budżetowa na dany rok 

podjęta przez Radę Gminy Małkinia Górna, jednakże dotacje udzielane będą do wyczerpania 

tych środków. 

7. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku 

budżetowym na zasadach, o których mowa w ust. 5. 

8. Wójt ustali i poda do publicznej wiadomości wzór wniosku i umowy o udzielenie dotacji. 
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Rozdział 4 

Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji stanowiącej pomoc de 

minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie i 

akwakulturze  

§5 

1. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez Wnioskodawcę prowadzącego 

działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de 

minimis, bądź tez Wnioskodawcę prowadzącego działalność rolniczą lub w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury na budowę przyłączy kanalizacyjnych, które będą wykorzystywane 

do prowadzenia działalności rolniczej lub produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury, dla 

którego udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie należy dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołóstwie i akwakulturze jakie otrzymał w roku 

podatkowym, w którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 

go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołóstwie i akwakulturze otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony 

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. z 2010r. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.); 

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 

r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810). 

2. Ogranicza się udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie, rybołówstwie oraz 

akwakulturze do dnia 31 grudnia 2022 r.  oraz udzielenia pomocy de minimis do dnia  31 

grudnia 2023 r 
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Rozdział 5 

Sposób rozliczenia dotacji 

§6 

1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie, w ustalonym w 

podpisanej umowie o udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe 

wykorzystanie udzielonej dotacji, tj.: 

1) oświadczenia o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego 

(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub oświadczenia o nie posiadaniu 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe; 

2) kopii umowy na odbiór ścieków komunalnych zawartej z odbiorcą ścieków. 

2. Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, 

sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. 

3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o 

dotację w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 305.); 

2) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na 

odbiór ścieków komunalnych), na którego budowę została udzielona dotacja, w 

terminie 5 lat od daty zawarcia umowy o dotację. 
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Uzasadnienie 

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z wysokiego kosztu wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Uchwała 
podtrzymuje odpłatność za przyłącze, jednak kwota płacona przez właściciela nieruchomości będzie niższa od 
kosztu jego faktycznego wykonania.  Projektowane regulacje umożliwię wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do każdego gospodarstwa domowego. Projekt uchwały ma wpływ na wysokość pomocy publicznej 
w rolnictwie  i w rybołówstwie oraz pomocy de minimis dla prowadzących działalność gospodarczą.
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