
UCHWAŁA NR LIV/375/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania 
podłaczeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuję:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin programu dofinansowań ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania 
podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik do Uchwały nr ………………………

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia ……………………...

Regulamin Programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń

budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów. 

§ 1

Zasady ogólne

1. Gmina Żarów przyjmuje do realizacji w roku 2018 – 2019 program mający na celu 

dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych poprzez podłączenia budynków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Żarów. 

2. Zasięg programu:

Program obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Żarów.

3. Budżet programu:

Planowana kwota środków przeznaczona na realizację programu w latach jego realizacji ujęta 

zostanie w uchwale budżetowej.

4. Okres realizacji programu:

Program będzie wdrażany w latach  2018 – 2019. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się 

od 01.08.2018 r.

5. Termin i sposób składania wniosków:

 Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania puli środków 

przeznaczonych na realizację Programu. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski ze 

wszystkimi załącznikami. 

6. Beneficjenci:

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe.

§ 2

Zasady udzielania pomocy finansowej

1. Rodzaj przedsięwzięcia:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Uwaga:

Przez podłączenie należy rozumieć odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej łączący wylot 

wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi z siecią 

kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki od granicy działki lub od 

budynku do granicy posesji w przypadku braku studzienki na terenie posesji. Program nie 

obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do posesji oraz 

przepompowniami sieciowymi i przydomowymi.

2. Forma:

Gmina Żarów udziela pomocy finansowej na realizację programu w formie dotacji celowej.

3. Wysokość dofinansowania:

Kwota dofinansowania wynosi do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej 

niż 1 000,00 zł. 

4. Warunki dofinansowania:

a)  zadanie będzie realizowane na obszarach na których istnieje możliwość podłączenia się do 

istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,

b)  zadanie polega na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, 

ciśnieniowej, podciśnieniowej),

c)  podłączenie musi wykazywać kompletność inwestycji, w wyniku której zostanie zawarta 

umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków, 

d)  dofinansowaniem objęte zostaną zadania realizowane wyłącznie:

 w gospodarstwach domowych ( w tym również zarządzanych przez

wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), 

 na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które posiadają pozwolenie na użytkowanie

w dniu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji i które są użytkowane,

5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Koszty uznane za kwalifikowane przez Gminę Żarów do objęcia dofinansowaniem stanowią 

koszty związane z realizowanym zadaniem służące uzyskaniu efektu

rzeczowego i ekologicznego tj.:

koszty kwalifikowane stanowią:

 zakup materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu

ekologicznego,

 roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania

podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej,
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koszty niekwalifikowane (udział własny) stanowią:

 opinie, ekspertyzy,

 wszelkie opłaty administracyjne,

 wykup gruntów

§ 3

Nabór i sposób składania wniosków o dofinansowanie

1. Zgłoszenie do programu odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi

załącznikami. Niezbędne informację oraz dokumenty dotyczące wniosku dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Żarów www.um.zarow.pl

2. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim.

3. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 

2, 58 – 130 Żarów.

4. Wnioskodawca może w każdym czasie wycofać złożony wniosek.

§ 4

Ocena wniosków

1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej według poniższych kryteriów:

 wniosek złożony na aktualnych formularzach,

 wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wszystkie wymagane załączniki 

 rodzaj zadania jest zgodny z programem,

 wnioskodawca mieści się kategorii beneficjentów.

2. Na etapie oceny dopuszcza się możliwość uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym 

przez Gminę. W przypadku braku uzupełnień w wymaganym terminie, wniosek  zostaje 

wyłączony z dalszego postępowania. 

3. Po pozytywnej ocenie wniosku udzielenie pomocy odbywa się na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Beneficjentem, a Gminą Żarów.

 Załączniki do regulaminu:

1. Wniosek o udzielenie dotacji
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów. 

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji

Właściciel/-e nieruchomości ……………………………………………………………………………

PESEL/ NIP* ……………………………………………………………………………………………

Nr i seria dowodu osobistego …………………………………………………………………………...

Nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………………….

Nr ewidencyjny działki …………………………………………………………………………………

Nr księgi wieczystej …………………………………………………………………………………….

Beneficjent  oświadcza,  że  nieruchomość  zgłaszana  w  ramach  przedsięwzięcia  jest  zabudowana,
a zgłaszany budynek użytkowany.

Beneficjent oświadcza, że nieruchomość zgłaszana w ramach przedsięwzięcia jest wykorzystywana w
celach  mieszkaniowych,  socjalno  –  bytowych  i  nie  służy  wyłącznie  prowadzeniu  działalności
gospodarczej i/lub rolniczej.

Załączniki dla osób fizycznych:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2. Kserokopia protokółu prawidłowego wykonania przyłącza od ZWiK – u (w którym 

wyszczególniona będzie długość przyłącza, materiał oraz średnica rury),
3. Kserokopia umowy na odbieranie ścieków,
4. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty.

*niepotrzebne skreślić 
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Załączniki dla wspólnot mieszkaniowych:
1. Kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Wspólnoty,
2. Uchwała Wspólnoty o przystąpieniu do Programu,
3. Kserokopia protokółu prawidłowego wykonania przyłącza od ZWiK – u (w którym 

wyszczególniona będzie długość przyłącza, materiał oraz średnica rury),
4. Kserokopia umowy na odbieranie ścieków,
5. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty.

                                                                                             ……………………………………………….
                                                                                                                 data i podpis Wnioskodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. Z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) (Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu otrzymania dofinansowania ze środków 

Gminy Żarów na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.  Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji w/w Programu.

Administratorem danych osobowych  jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Chałaszczyk (chronimyinformacje Anna    Sworakowska ul. 

Królewiecka 37/8, 54-117 Wrocław, tel. 513 644 118,   e-mail: bezp.info@gmail.com).

 W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych przysługuje  Pani/ Panu:

- prawo do dostępu do swoich danych , na podstawie art 15 Rozporządzenia RODO

- prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO

- prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO

- prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21  Rozporządzenia RODO

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem , na podstawie art. 13  ust. 2 lit. c  Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji zakresu i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

     Żarów, dnia …………………….                                                        …………………………………...

                                                                                                                                        (podpis)
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu
gminy.

W ostatnich latach Gmina Żarów prowadzi prace nad wykonaniem kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na
swoim terenie. Prowadzonę są również prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na zadania przyczyniające
się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszej Gminy. Wybudowanie sieci
nie zapewnia jednak właściwego prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żarów. Konieczne
jest podłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci. Mając na względzie fakt, iż koszt przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla szeregu mieszkańców stanowi znaczną przeszkodę w wywiązaniu się
z ich ustawowych obowiązków proponuje się podjęcie uchwały określającej zasady i formy udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

W konsekwencji czego niezbędne jest uchwalenie regulaminu który w sposób szczegółowy określi kto i na
jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie w w/w programie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Kamil Nieradka

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
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