
 
 

  
Załącznik  Nr 1 

do Uchwały Nr 147 
Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

 

Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

 
 

§ 1. 

1. Z budżetu miasta Konina, ze środków określonych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) mogą być 

udzielane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, położonej na terenie Miasta Konina. 

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych 

z realizacją inwestycji określonej w § 1 ust. 1 i obejmującej koszty: 

a) opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego; 

b) opłat geodezyjnych i opłat wynikających z Taryfy; 

c) wykonania robót budowlanych (zakup materiałów budowlanych i robocizna). 

3. Dotację mogą uzyskać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska, będących właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 

poz. 2008 ze zm.) na pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, 

zwanego dalej wnioskiem. 

4. Miasto Konin na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może 

udzielać określonej w § 1 dotacji celowej, która: 

a) nie stanowi pomocy publicznej, 

b) stanowi pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), 

c) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej 

(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007), 



 
d) stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora 

rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 

Nr 193 z 25.07.2007). 

5. Do wniosku należy załączyć:  

a) dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego; 

b) protokół dopuszczenia do eksploatacji przyłącza kanalizacji sanitarnej/ protokół 

odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej sporządzony przez PWiK 

Sp. z o.o. w Koninie; 

c) umowę na odprowadzanie ścieków zawartą z PWiK Sp. z o.o. w Koninie; 

d) rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty; 

e) inwentaryzację powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego. 

6. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń i do wysokości środków 

przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

7. Dotacją nie jest objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza. 

 
§ 2. 

Ustala się kwotę dotacji w wysokości 150,00 zł za każdy mb przyłącza, licząc od ściany 

budynku do studzienki, przykanalika lub kolektora miejskiej sieci kanalizacyjnej, nie więcej 

jednak niż kwota wynikająca z przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków i faktur 

potwierdzających poniesione koszty określone w § 1 ust. 2. 

 
§ 3. 

1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie rozliczenia wniosku o udzielenie 

dotacji celowej ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Załącznik nr 2 

do Regulaminu), zostaje sporządzona Umowa pomiędzy Miastem Konin 

a Wnioskodawcą (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Przekazanie dotacji celowej nastąpi na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji 

celowej rachunek bankowy. 

 

§ 4. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 

ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją celową. 

 

 

 
 
 
 



 
Załącznik  Nr 1 
do Regulaminu 

 
Konin, dnia ………………………………………. 

 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości 

do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
 

 

I. Dane o wnioskodawcy : 

1. Imię i nazwisko : ……………..……..……………………..……………………………… 

2. Adres zamieszkania:  ……………….…………………..…………………….…...……… 

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

3. Telefon: ……………………………………..………………………….………..……….. 

4. NIP : …………..…………..……………       PESEL : ………………………………… 

5. Nazwa banku i nr konta bankowego  …………………………………..……….……… 

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

II.  Dane o przyłączu kanalizacyjnym 

1. Adres nieruchomości, gdzie wykonano przyłącze kanalizacyjne (adres, nr geodezyjny działki): 

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

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

2. Długość wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego (od ściany budynku do studzienki, 

przykanalika lub kolektora) ………………..……..……….mb 

3. Średnica wykonanego przyłącza      Ø ………….………..mm 

III.  Załączniki: 

L.P. Rodzaj  dokumentów  

1. Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacyjnego  

2. 
Protokół dopuszczenia do eksploatacji przyłącza kanalizacji 
sanitarnej/ protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej sporządzony przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie 

 

3. 
Umowa na odprowadzanie ścieków zawarta z PWiK Sp. z o.o. w 
Koninie 

 

4. Rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty (szt.)  

5. Inwentaryzację powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego  

 
 
 

Podpis wnioskodawcy: 

 

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



 
Załącznik  Nr 2 
do Regulaminu 

 

 

ROZLICZENIE WNIOSKU 
o udzielenie dotacji celowej ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości 

do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
 
 

I. Ustalenie wartości dotacji celowej ze środków ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej: 

Ustalenia dofinansowania Wartość kosztów 

Kwalifikowane koszty związane z wykonaniem przyłącza do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie przedstawionych 
przez wnioskodawcę rachunków i faktur 

 

Wyliczenie wartości dotacji celowej na podstawie długości 
przyłącza w mb 
(ilość mb przyłącza x 150,00 zł) 

 

Dotacja celowa do wypłaty w zł:     
 
słownie wartość dotacji : ………………………………………..…………………………….. 
 

II.  Dokumenty załączone do Wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego 
i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

L.P. Rodzaj dokumentów  

1. Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacyjnego  

2. 

Protokół dopuszczenia do eksploatacji przyłącza 
kanalizacji sanitarnej/ protokół odbioru technicznego 
przyłącza kanalizacji sanitarnej sporządzony przez 
PWiK Sp. z o.o. w Koninie 

 

3. 
Umowa na odprowadzanie ścieków zawarta z PWiK 
Sp. z o.o. w Koninie 

 

4. 
Rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty 
(szt.) 

 

5. 
Inwentaryzację powykonawcza przyłącza 
kanalizacyjnego 

 

 
 
 
III. Zatwierdzenie rozliczenia: 

Rozliczenie wykonał:                                                                Akceptacja Kierownika Wydziału 

 

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

          (Podpis wykonującego wyliczenie dotacji )                                     ( Data )                                            ( Podpis   Kierownika  Wydziału ) 
 
 



 
Załącznik  Nr 3 
do Regulaminu 

 
 

UMOWA  

 
zawarta w dniu ……………………………………….. w Urzędzie Miejskim w Koninie, Plac 

Wolności 1, 62-500 Konin pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez Prezydenta 

Miasta Konina, z upoważnienia którego działa: 

………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „ DOTUJĄCYM ” 

NIP: 665 – 289 – 98 – 34  

a 

…………………………………………………………………. 
 (Imię i nazwisko wnioskodawcy ) 

……………………………………………………………………………………… 
( Adres zamieszkania wnioskodawcy) 

NIP :  …………………………………….         PESEL :   ……………………………………….. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „DOTOWANYM” 

 

§ 1 
 

Dotujący, działając w oparciu o Uchwałę Nr ……… Rady Miasta Konina z dnia 

…………………………….. 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej, udziela dotacji celowej na częściowe pokrycie poniesionych przez 

Dotowanego kosztów w kwocie: …………….…………………………………….……….                                 

(słownie: …………………………………. zł) ze środków ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na zadanie: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości 

do miejskiej sieci kanalizacyjnej”. 

 

§ 2 
 
 

Przekazanie środków nastąpi w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy na wskazany 

rachunek bankowy w  …………………………………...……………………….…………….. 

nr rachunku:   …………………………………………………..………………………………. 

 

 

 



 
§ 3 

 
Strony zgodnie oświadczają, że długość wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości położonej przy ul. …………………………………………………………… 

wynosi ……………………………… mb. Powyższe zostało ustalone na podstawie wniosku, 

o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla zadania pn. 

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej”. 

§ 4 

 
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 5 

 
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Dotowanego, dwa dla Dotującego. 

 

 

DOTUJĄCY                                                                                DOTOWANY 
 
 
 
 
 


