
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/350/2018 

RADY GMINY KADZIDŁO 

z dnia 17 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych  

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 i art. 403 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Rada 

Gminy Kadzidło uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu gminy Kadzidło na warunkach określonych w niniejszej uchwale mogą być udzielane 

dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska. 

2. Łączną kwotę dotacji celowych w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa. 

§ 2. 1. Dotacje celowe przysługują na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu 

środowiska na terenie gminy Kadzidło, poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach 

znajdujących się w obszarach, dla których budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest planowana oraz gdzie 

nie ma możliwości włączenia się do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla tej nieruchomości. 

§ 3. O udzielenie dotacji celowych mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519). 

§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację zadania w wysokości do 100% kosztów 

inwestycji udokumentowanych fakturami, lecz nie więcej niż 2.000,00 złotych. 

2. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od wielkości środków jakimi dysponuje na ten cel w danym 

roku Gmina Kadzidło oraz ilości i kolejności złożonych wniosków. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają również: 

1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

2) koszty eksploatacji i konserwacji. 

5. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1, dofinansowana jest również z innych źródeł publicznych, to 

łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków budżetowych Gminy Kadzidło, 

nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami. 
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6. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru oczyszczalni ścieków 

oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na wniosek. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej 

z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

2) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 

innych form wspólnego władania nieruchomością - zgodę wszystkich uprawnionych; 

3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli 

jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia 

dokumentów i informacji określonych w § 6. 

§ 6. 1. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis warunkiem rozpatrzenia wniosku 

o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w: 

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352.1 

z dnia 24.12.2013 r.), 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 

o art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.), 

c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  

(Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013 r.). 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie i pomocy de minimis rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają 

się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

informacji określonych 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. Nr 53, poz. 311 

z późń. zm.) albo 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 (Dz. U. 

Nr 121, poz. 810). 

2. Pomoc de minimis określona w niniejszej uchwale może być udzielona zgodnie z okresem obowiązywania 

aktów prawnych wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej podlegają wstępnej ocenie, czy: 

1) zadanie jest możliwe do realizacji w oparciu o informacje zawarte we wniosku, 

2) realizacja zadania spełnia wymagania wynikające z określonych przepisów, 

3) zadanie jest możliwe do zrealizowania i rozliczenia w ciągu roku budżetowego, 

4) złożony wniosek jest kompletny i zawiera wymaganą dokumentację. 

2. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt Gminy Kadzidło wzywa 

wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku i wyznacza termin jego złożenia. Wniosek, którego 

uchybienia lub wady nie zostały usunięte w terminie lub, który nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym 

terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 
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4. W przypadku usunięcia w wyznaczonym terminie wad wniosku, wniosek wywiera skutek począwszy od 

pierwszego dnia złożenia. 

§ 8. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji przez właściwy referat Urzędu Gminy Kadzidło. 

§ 9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o której mowa w § 2, nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego 

odwołanie. 

§ 10. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia 

umowy dotacji pomiędzy Gminą Kadzidło a wnioskodawcą. 

2. Wójt Gminy Kadzidło zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie podpisania 

umowy. 

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy. 

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa 

w ust. 1, z uwzględnieniem § 10 ust. 1. 

§ 11. 1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2. 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 

1) udokumentowane koszty inwestycji - z potwierdzeniem zapłaty faktury, rachunki wystawione na 

wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o dotację; 

2) dokumenty określające dane techniczne zamontowanej oczyszczalni potwierdzające spełnienie określonych 

przepisami prawa norm; 

3) dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca zainstalowane urządzenie. 

§ 12. Wnioski o przyznanie dotacji celowych w roku 2018 należy składać w terminie od 01 czerwca do 

15 października, a w przypadku wejścia w życie uchwały w późniejszym terminie, w terminie 14 dni od dnia 

wejścia w życie uchwały do 15 października. W latach następnych wnioski o przyznanie dotacji celowych należy 

składać od 01 kwietnia do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Mirosław Kulasik 
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