
Projekt

z dnia  20 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 400a ust. l pkt 2, pkt 5, pkt 42, 
art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, zm. 
poz.1403, poz. 1495, poz. 1501, poz.1527,  poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087, poz. 2166 ) 
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. 
poz. 2245; z 2019r. poz. 1649) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Lewin Brzeski (osiedle „Mickiewicza”), Skorogoszcz, 
Chróścina, Przecza, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji, pochodzić będą ze środków własnych Gminy 
Lewin Brzeski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

Opracował:
Wydz. BI

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2020 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych w miejscowościach: Lewin Brzeski (osiedle „Mickiewicza”), Skorogoszcz, Chróścina, 

Przecza

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lewin Brzeski na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, polegających na 
budowie przyłączy kanalizacyjnych, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Dotacji celowej – zwanej dalej „dotacją”, rozumie się przez to dofinansowanie części kosztów 
związanych z inwestycją polegającą na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

2. Przyłączu kanalizacyjnym – rozumie się przez to przyłącz(e) w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze 
zmianami: poz. 1629).

3. Wnioskodawcy – rozumie się osobę fizyczną, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap 
weryfikacji, posiadającą tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania budynkiem zlokalizowanym 
na terenie Gminy Lewin Brzeski w miejscowościach: Skorogoszcz, Chróścina, Przecza, Lewin Brzeski 
(wyłącznie- osiedle „Mickiewicza”), do którego realizowana będzie inwestycja związana z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania:

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej.

2. Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku nieruchomości, która objęta została zrealizowanym 
przez zarządcę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lewin Brzeski, Usługi Wodno-kanalizacyjne 
HYDRO-LEW sp. z o.o., zakończonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, 
Chróścina”.

3. Dotacji podlegają jedynie koszty kwalifikowane tj. koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na 
budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, potwierdzone rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi imiennie 
na rzecz Wnioskodawcy. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych, 
kosztów prac przygotowawczych oraz kosztów nadzorów i odbiorów.

§ 4. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji.

2. Wniosek składa się w terminie od dnia wejścia w życie uchwały do 15 listopada roku 2020r.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub odpis z księgi 
wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

2) Warunki przyłączenia wydane przez zarządcę sieci o którym  mowa w §3 ust. 2.

3) Projekt budowlany przyłącza (o ile taki jest wymagany jest w oparciu o odrębne przepisy).

4) Wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia (jeśli dotyczą).

5) W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych.
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4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika merytorycznego Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia 
lub wyjaśnienia jego treści, w wyznaczonym terminie. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym 
terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Wnioski o dotacje rozpatruje się w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, 
do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Lewin Brzeski.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Lewina Brzeskiego.

8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji, która będzie określała wzajemne obowiązki oraz wysokość udzielonej dotacji.

10. Przekazanie dotacji nastąpi na rachunek Wnioskodawcy wskazany w umowie, o której mowa w ust. 9, 
po wykonaniu przyłącza, na pisemny wniosek Wnioskodawcy.

11. Podstawą wypłaty dotacji jest zawarcie umowy, o której mowa w ust. 9, oraz przedłożenie 
następujących dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza:

1) Oświadczenia Wnioskodawcy ze zgodą innych osób uprawnionych , o których mowa w § 4 punkt 
3 podpunkt 5 o wykonaniu przyłącza lub jego części, dowody  zakupu materiałów lub zakupu materiałów 
wraz z montażem (rachunki lub faktury VAT).

2) Potwierdzenie zapłaty całości należności za wykonanie przyłącza – w przypadku zlecenia wykonania robót 
budowlanych wraz z zakupem materiałów i pracą sprzętu osobom trzecim.

3) Geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanego przyłącza z podaniem jego długości objętej dotacją.

4) Protokół odbioru przyłącza sporządzony przez zarządcę sieci.

5) Kopia umowy z wykonawcą przyłącza – tylko w przypadku zażądania przez Gminę Lewin Brzeski.

12. Po złożeniu przez Wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważniony pracownik Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą mającą na celu potwierdzenie 
zgodności wykonania przyłącza z wnioskiem o rozliczenie dotacji,  o którym mowa w pkt. 10.

§ 5. Wysokość dotacji i sposób rozliczenia dotacji.

1. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, stanowiącej refundację kosztów 
wykonania przyłącza, którego długość pozostała do wykonania po zrealizowaniu inwestycji, o której mowa 
w §3 ust. 2, wynosi powyżej 25mb.

2. Nie podlega dotacji wykonanie przyłącza, którego długość pozostała do wykonania po zrealizowaniu 
inwestycji, o której mowa w §3 ust. 2, wynosi poniżej 25mb.

3. Ustala się maksymalną kwotę dotacji za wykonanie 1mb przyłącza w wysokości 200zł brutto.

4. Rozliczenie dotacji będzie się odbywać na podstawie faktycznie poniesionych i odpowiednio 
udokumentowanych wydatków.

5. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów wykonania 1mb przyłącza wyższych niż 200zł, 
stosuje się stawkę nie wyższą , niż określona  w ust. 3.

§ 6. 1.  Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie, a także 
w przypadku zaprzestania korzystania z przyłącza, na wykonanie którego została udzielona dotacja, w terminie 
przed upływem  5 lat od zakończenia realizacji przyłącza.

Burmistrz Lewina Brzeskiego może określić w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umowy, oświadczeń, 
protokołów odbioru. Wzory te będą obowiązywać Wnioskodawców ubiegających się o dotację.
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Uzasadnienie
W br. Gmina Lewin Brzeski wspólnie z UWK Hydro-Lew sp. z o.o. zakończyła realizację inwestycji

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle
Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina”. Wskutek realizacji inwestycji wykonano sieć
grawitacyjną, tłoczną wraz z przepompowniami oraz około 340 sztuk nowych przyłączy do nieruchomości
objętych projektem. Przyłącza zostały wykonane na odcinkach od sieci do granicy nieruchomości odbiorcy lub
do pierwszej studzienki zlokalizowanej na terenie nieruchomości odbiorcy. Pozostałą część przyłącza, na
nieruchomości odbiorcy, każdy z właścicieli jest zobowiązanych wykonać własnym staraniem i na własny
koszt.
Faktem jest, iż część z przyłączy, których ilość oszacowano na 20 sztuk, pozostała do wykonania, będzie

miała długość powyżej 25mb. Koszty wykonania tak długich przyłączy są znaczne, stąd proponuje się
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla właścicieli nieruchomości, którzy na swoich posesjach
muszą wykonać przyłącze o długości powyżej 25mb. Pomoc będzie udzielana wyłącznie na odcinek przyłącza
począwszy od 25mb wzwyż. Szacunkowy sumaryczny koszt udzielenia w/w pomocy finansowej to
20.000,00zł.
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