
 
 

UCHWAŁA NR XXX/237/21 
RADY GMINY NAWOJOWA 

z dnia 8 marca 2021 roku 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 

do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 
9 i art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Nawojowa, Rada Gminy Nawojowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się treść Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa w 2021 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Gminy Nawojowa. 

§ 3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych stanowi pomoc 
finansową Gminy w granicach kwoty zabezpieczonej na udzielenie dotacji celowej w uchwale budżetowej na 
rok 2021, w realizacji powinności właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i udzielana jest dla poprawy stanu środowiska naturalnego 
w Gminie Nawojowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

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

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 marca 2021 r.

Poz. 1581



Załącznik do uchwały Nr XXX/237/21 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 8 marca 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowy 
przyłączy do kanalizacji sanitarnej 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 

§ 1.  

Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy Nawojowa do kanalizacji 
sanitarnej. 

§ 2.  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych 
z inwestycją polegającą na budowie przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, 

2) przyłączu do kanalizacji sanitarnej (przyłącz kanalizacyjny) – rozumie się przez to odcinek przewodu 
łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Wnioskodawcy z siecią kanalizacyjną za 
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej, 

3) nieruchomości – rozumie się przez to teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym 
znajduje się budynek służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, 

4) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będąca właścicielem, współwłaścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca 
nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, 

5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Nawojowa, 

6) umowie dotacji – rozumie się przez to umowę o udzielenie dotacji z budżetu gminy do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych, zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, ustalającą przedmiot i zakres rzeczowy 
dofinansowania, kwotę dotacji i sposób jej rozliczenia, 

7) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na 
budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. po 
zawarciu umowy dotacji i udokumentowaniu fakturami / rachunkami wystawionymi po dacie zawarcia tej 
umowy, 

8) odbiorcy ścieków – rozumie się przez to Sądeckie Wodociągi Sp. z. o. o. 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 3.  

1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

b) nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Nawojowa, 

c) wybudował przyłącze kanalizacyjne w okresie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą 
Nawojowa, które jest sprawne technicznie, co potwierdza protokół odbioru technicznego sporządzony przez 
odbiorcę ścieków, 
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d) zlikwidował lub zaprzestał użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie nieruchomości. 

2. Dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość 
nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej. 

3. Do wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Wnioskujący może uzyskać dotację 
w wysokości 54 zł do 1 m bieżącego wykonanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 225 zł na 
każdą konieczną do zabudowania na przyłączu studzienkę rewizyjną. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 4.  

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy 
w Nawojowej wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniem 
o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością. 

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie 
wezwany do usunięcia braków (w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających 
zarejestrowanie wniosku na liście wniosków. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie 
będzie to skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 
15 listopada 2021 r. i rozpatrywane sukcesywnie zgodnie z kolejnością ich złożenia. 

4. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku Wnioskodawca zostanie zaproszony pisemnie lub 
telefonicznie do podpisania umowy o udzielenie dotacji, która określać będzie w szczególności przedmiot 
i zakres rzeczowy dofinansowania w formie dotacji oraz wysokość stawek, o których mowa w §3 ust.3 i sposób 
jej rozliczenia. 

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na cel określony w §1, może rozpocząć realizację budowy 
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopiero po podpisaniu umowy z Gminą na udzielenie dotacji. 
Protokół odbioru podłączenia oraz faktura lub rachunek za wykonanie robót nie może być datowany przed 
dniem podpisania umowy dotacji z Gminą. 

6. Dotacja zostanie wypłacona Wnioskodawcy po podpisaniu umowy dotacji, wykonaniu podłączenia do 
kanalizacji i rozliczeniu dotacji w należnej wysokości w sposób określony w §5, przelewem na numer rachunku 
podany w umowie lub gotówką w kasie urzędu w terminie do 60 dni od dnia rozliczenia dotacji, nie później 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

7. Wójt Gminy Nawojowa ustali wzór umowy o udzielenie dotacji. 

Rozdział 4. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 5.  

1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie przez Wnioskodawcę następujących dokumentów wraz 
z wnioskiem o rozliczenie i wypłatę dotacji, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, po wykonaniu 
podłączenia kanalizacyjnego: 

1)  oryginałów rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki kwalifikowalne, 

2)  protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego wraz z zabudowanym uzbrojeniem
 (studzienki) sporządzonym przez odbiorcę ścieków, 

3)  powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego lub
 szkicu geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę w celu wykonania inwentaryzacji
 geodezyjnej wybudowanego przyłącza. 

2. Po złożeniu przez Wnioskodawcę w/w dokumentów wraz z wnioskiem o rozliczenie i wypłatę dotacji, 
nastąpi przekazanie dotacji przez Gminę. 
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3. Protokół rozliczenia dotacji zostanie sporządzony przez Gminę, a jego kserokopia w formie pisemnej 
zostanie przekazana Wnioskodawcy wraz ze zwrotem oryginałów złożonych dokumentów, po wypłaceniu 
dotacji. 

4. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305). 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 6.  

Niniejszy Regulamin podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nawojowa. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Nawojowa, dnia ………………………. 

Wójt Gminy Nawojowa 

ul. Ogrodowa 2, 

33-335 Nawojowa 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji do budowy przyłącza budynku do sieci kanalizacji sanitarnej 

I. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko 

……………………………………………………………..…………………………………… 

Adres zamieszkania 

……………………………………………..…………………………………………................ 

Nr telefonu kontaktowego 

…………………………………………………………………………………………………... 

PESEL…………………………Seria i nr dowodu osobistego……………………………….... 

wydany przez……………………………………………………………………………………. 

II. Wnioskuję o przyznanie dotacji do: 

a) budowy przyłącza kanalizacyjnego*(* niepotrzebne skreślić) 

b) budowy studzienki na przyłączu*(* niepotrzebne skreślić) 

do budynku zlokalizowanego na nieruchomości w Gminie Nawojowa, położonej 

w …………………………..…………. na działce nr ………………………………………, 

względem której posiadam prawo do dysponowania, wynikające z tytułu 
………………….…………….. 

III. Przyznaną dotację proszę: 

a) *przekazać na konto o numerze: …….…………………………………………………………………… 

w banku …………………………………………….., stanowiące własność 
……………………………… 

b) *wypłaty dokonać w kasie Urzędu Gminy gotówką. 

(* niepotrzebne skreślić) 

IV. Ponadto oświadczam, że: 

- podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; 

- zapoznałem się z treścią Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy 
dofinansowania kosztów inwestycji związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych i akceptuję jego 
treść; 

-*zlikwiduję lub zaprzestanę użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie nieruchomości*; 

-*nie posiadam bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe ani przydomowej oczyszczalni 
ścieków ponieważ przyłączam do kanalizacji sanitarnej nowo wybudowany budynek. 

(* niepotrzebne skreślić) 
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W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca 
zostanie wezwany do usunięcia braków uniemożliwiających zarejestrowanie wniosku na liście 
wniosków. 

Załączniki do wniosku:  

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością. 

czytelny podpis Wnioskodawcy 

          

     

          …………………….. 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

Ja niżej 
podpisany(a)…………………………………………………..………………………………………………
…………. (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację) 

legitymujący(a) się : 
…………………………………………………………………..………………………………………….. 
(numer dowodu osobistego i nazwa organu wydającego)  

urodzony(a): 
…………………………………………………………………………………………………………………
………... (data i miejsce) 

zamieszkały (a): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…... (adres)  

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr……………………..…… w obrębach ewidencyjnych 

………………………………………..……., w jednostce 
ewidencyjnej…………………………………………….. wynikające z tytułu: 

1)  Władania i własności 

…………………………………………………………………………………………..……. 

2)  Współwłasności 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………............... 

(wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów) 

3)  Użytkownika wieczystego 

………………………………………………………………………………………………… 

4)  Trwałego zarządu 

…………………………………………………………………………………………………. 

(należy wskazać właściciela nieruchomości) 

5) Ograniczonego prawa rzeczowego 

…………………………………………………………………………………………………. 

(należy wskazać właściciela nieruchomości) 

………………………………………………     …………………………………….. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 1581



(miejscowość, data)                                                                                   (podpis) 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Nawojowa, dnia…………………………… 

Wniosek 
o rozliczenie i wypłatę dotacji do budowy przyłącza budynku do sieci kanalizacji sanitarnej 

Data zawarcia umowy: .................................................... Nr umowy: ................................................…… 

Imię i Nazwisko 
…………………………………………………………………………………….……………….…........ 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Wybudowane przyłącze kanalizacyjne ma długość …..……………… metrów zgodnie z protokołem 
odbioru i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

Ilość studzienek zbudowanych na przedmiotowym podłączeniu - …….… sztuk. 

Do wniosku załączam następujące rachunki i/lub faktury VAT: 

L.p. Nr faktury/rachunku Data wystawienia 

Numer pozycji z 
rachunku lub faktury 
stanowiący koszt 
kwalifikowany 

Suma kwot brutto pozycji 
wskazanych w kolumnie 
4 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

RAZEM  

Uwaga:  

1. Wykazane w tabeli pozycje rachunków i/lub faktur VAT określające koszty kwalifikowane, mogą 
obejmować wyłącznie wydatki poniesione na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i studzienki 
przyłączeniowej. Urząd zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, 
uzupełnienia lub korekty niniejszego wniosku.  

2. Wszystkie wykazane rachunki i/lub faktury VAT muszą być wystawione na osobę posiadającą prawo 
do dysponowania nieruchomością wskazaną we wniosku o udzielenie dotacji do budowy przyłącza budynku 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ 
Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM: 

1. Oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego wraz z zabudowanym uzbrojeniem (studzienki) 
sporządzonym przez odbiorcę ścieków. 

3. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wykonana przez 
uprawnionego geodetę. 

……………………………   ……..………………………………..………. 

data       podpis Wnioskodawcy 

Wyliczenie i akceptacja należnej kwoty dotacji( wypełnia Gmina): 
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…………………………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………… ………………….. 

data podpis 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 
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