
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 453 

Rady Miasta Konina 
z dnia 26 września 2012 r. 

 
 

„Regulamin udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową 

przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej”  

 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Z budŜetu 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 z późn. zm.) mogą 

być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

połoŜonej na terenie Miasta Konina. 

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie ponoszonych kosztów przez 

Dotowanego, nie wcześniej niŜ od dnia zawarcia umowy o dotację i związanych 

z realizacją inwestycji określonej w pkt. 1 i obejmującej koszty: 

a) wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

b) wykonania robót budowlano – montaŜowych, 

c) zakupu materiałów. 

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

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

więcej jednak niŜ kwota wynikająca z przedstawionych przez wnioskodawcę oryginałów 

faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równowaŜnej wartości potwierdzające 

poniesione przez Wnioskodawcę koszty określone w Rozdziale 1 pkt. 2 Regulaminu. 

4. 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. 2012 r. poz. 

391). 

5. Miasto Konin na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, moŜe 

udzielać określonej w pkt. 1 dotacji celowej, która: 

a) nie stanowi pomocy publicznej, 
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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 28.12.2006r.), 

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 21.12.2007r.), 

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. 87i 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 25.07.2007r.). 

6. Podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem: 

a) wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 

b) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. l 

pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

(Dz. U. Nr 53, poz. 311), 

c) zaświadczeń o pomocy de minimis jakie podmiot otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

7. Podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał 

w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych 

lub pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat 

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie, 
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b) pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia 

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). 

 

Rozdział 2 

Wniosek o udzielenie dotacji 

 

1. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złoŜenie kompletnego wniosku o udzielenie 

dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zwanego dalej wnioskiem. 

2. Do wniosku naleŜy załączyć:  

a) kopię uzgodnionej dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego, 

b) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością 

(budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym),  

c) kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji, jeŜeli 

przepisy odrębne nakładają taki obowiązek, 

d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy. 

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

przeznaczonych na ten cel w uchwale budŜetowej w danym roku budŜetowym. 

4. Wnioski podlegają ocenie w zakresie celowości i zgodności wnioskowanej dotacji 

z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.                   

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

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

kanalizacyjnego. 

 
Rozdział 3 

Przyznanie dotacji 

 

1. Na podstawie wniosku i po jego pozytywnej weryfikacji, zostaje sporządzona Umowa 

dotacji pomiędzy Miastem Konin a Wnioskodawcą, która określać będzie: 

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego 

wykonania, 
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b) wysokość dotacji udzielanej wnioskodawcy i tryb płatności, 

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŜszy niŜ do dnia 31 grudnia danego roku 

budŜetowego, 

d) tryb kontroli wykonywania inwestycji, 

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z warunków określonych w umowie 

dotacji zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty dotacji na zasadach określonych 

w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.). 

3. Zastrzega się prawo do Ŝądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli 

na kaŜdym etapie realizacji inwestycji. 

 

Rozdział 4 

Rozliczenie dotacji 

 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca przedkłada w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, w terminie wynikającym z umowy 

o udzielenie dotacji, pisemne rozliczenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik 

do umowy. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa w pkt 1 winny być dołączone następujące dokumenty: 

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru technicznego 

wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego; 

b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o odprowadzanie ścieków, 

zawartej między przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, 

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego, 

d) oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równowaŜnej wartości 

potwierdzające poniesione przez Wnioskodawcę koszty określone w Rozdziale 1 pkt 2 

Regulaminu (do wglądu). 

3. Przekazanie środków dotacji nastąpi na konto wskazane przez Wnioskodawcę 

we wniosku, w terminie 30 dni od daty zaakceptowania rozliczenia dotacji, o którym 

mowa w pkt. 1. 

4. Zrealizowanie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo – 

ekologicznego. 
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5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 

ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją celową. 

6. Umowa dotacji wygasa po całkowitym wykonaniu inwestycji, potwierdzonej akceptacją 

przez Dotującego dokumentów wymienionych pkt 1 i 2, co stanowi jednocześnie 

rozliczenie udzielonej dotacji. 

 
Przewodniczący 

       Rady Miasta Konina 
 

   Wiesław Steinke 


