UCHWAŁA NR LXI/626/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu Gminy
Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem
gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5 art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 1232 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha, obejmujących:
1) budowę lub przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. Wprowadzone zasady mają na celu stworzenie efektywnego systemu odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wałbrzych, poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę
jakości Ŝycia mieszkańców Wałbrzycha.
§ 3. 1. Dotacja celowa moŜe być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych
realizacji zadań inwestycyjnych, o których mowa w §1, obejmujących zakup i montaŜ wyłącznie
nowych urządzeń.
2. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlany), robociznę
własną wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń,
uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami,
2) koszty związane z likwidacją zbiornika na ścieki sanitarne, odpływu ścieków sanitarnych do
kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu.
3. Dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale, udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości.
§ 4. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
2) poniesienie nakładów na zrealizowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w §1 w istniejących
nieruchomościach zabudowanych połoŜonych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
3) bezwzględna likwidacja zbiornika bezodpływowego (w przypadku jego występowania) lub wylotu
ścieków do kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu; przy czym od obowiązku likwidacji zbiornika
bezodpływowego moŜna odstąpić w przypadku:
a) lokalizacji zbiornika na terenie niebędącym własnością wnioskodawcy,
b) w przypadku korzystania ze zbiornika przez inny podmiot,
c) wykorzystania opróŜnionego zbiornika na inne cele (np. do gromadzenia wód deszczowych),
4) w przypadku zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2, lokalizacja nieruchomości na
obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub na
obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.
§ 5. Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto, o których mowa w § 3
ust.1, wynikających z przedłoŜonych rachunków lub faktur, nie więcej niŜ:
1) 3 000 zł brutto w przypadku budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci
kanalizacji sanitarnej,
2) 5 000 zł brutto w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 6. Warunkiem przekazania dotacji celowej jest zawarcie umowy dotacji w formie pisemnej i jej
realizacja.

§ 7. Informacje o ilości złoŜonych wniosków oraz o ilości wniosków niespełniających wymogów
formalnych i dotacjach udzielonych na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie rocznego wykazu kwoty udzielonej dotacji, liczby
zlikwidowanych zbiorników na ścieki sanitarne oraz zrealizowanych podłączeń do sieci kanalizacji
sanitarnej i wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 8. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złoŜenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nabór wniosków odbywa się do dnia 15 października danego roku. Wnioski złoŜone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złoŜenia, do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budŜetowej na dany rok.
4. JeŜeli złoŜony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, wnioskodawca zostanie
wezwany do usunięcia braków uniemoŜliwiających zarejestrowanie wniosku na liście wniosków.
5. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów:
1) terminu złoŜenia wniosku,
2) poprawności złoŜonego wniosku.
6. Rozliczenie dotowanego zadania inwestycyjnego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały, naleŜy przedłoŜyć do dnia 15 listopada danego roku wraz z wymaganymi
dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania inwestycyjnego i poniesienie kosztów
koniecznych do jego wykonania.
7. Wypłata dotacji celowej nastąpi po udokumentowaniu kosztów całości zadania inwestycyjnego
poniesionych przynajmniej w jednym z niŜej wymienionych okresów:
1) po zawarciu umowy, o której mowa w § 6,
2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku.
8. Wypłata dotacji celowej dokonana będzie po protokolarnym potwierdzeniu wykonania zadania
inwestycyjnego i przyjęciu rozliczenia na wskazany w umowie, o której mowa w § 6 rachunek
bankowy wnioskodawcy, w terminie wynikającym z tej umowy, nie później jednak niŜ do 31 grudnia
danego roku.
§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia
stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz.1) oraz Rozporządzenia 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 z 2013 r. Nr 352, poz.9).
2. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością
gospodarczą lub nieruchomością słuŜącą do jej prowadzenia do wniosku o którym mowa w § 8 ust.1,
załącza równieŜ zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.) oraz informacje określone 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 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010
r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budŜetu Gminy Wałbrzych na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz jej rozliczania.

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

