
Załącznik do Uchwały Nr XVII/192/2019 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 
REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWYCH  

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI 

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

DO PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ  

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do podłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy. 

 
§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji; 

2) dotacji – rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów 

związanych z inwestycją polegającą na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej; 

3) podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zwanym dalej „podłączeniem” – 

rozumie się przez to odcinek łączący budynek (od ściany zewnętrznej budynku) z siecią 

kanalizacyjną grawitacyjną albo podciśnieniową;  

4) nieruchomości – rozumie się przez to teren do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, 

na którym znajduje się budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, położony na 

terenie Gminy; 

5) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem 

lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba 

fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem 

lub użytkownikiem wieczystym; 

6) Gminie – rozumie się przez to Gminę Tarnowskie Góry; 

7) umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą 

a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i rozliczenia 

dotacji; 

8) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez 

Wnioskodawcę na podłączenie, w okresie od podpisania umowy o udzielenie dotacji do daty 

zakończenia inwestycji określonej w umowie o udzielenie dotacji – potwierdzone imiennymi 

rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi w tym okresie na Wnioskodawcę. Podatek 

od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został 

faktycznie poniesiony, a Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów 

kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych; 

9) odbiorcy ścieków – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Tarnowskich Górach; 

10) pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc udzieloną zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 

z 24.12.2013r.); 

11) pomocy de minimis w rybołówstwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014); 

12) pomocy de minimis w rolnictwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 



art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 

sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013r. z późn. zm.). 

 
Rozdział II 

Warunki otrzymania i wysokość dotacji 

 
§ 3 

1. Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki: 

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością; 

2) wykonał podłączenie w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji oraz zawarł w tym 

okresie umowę na odbiór ścieków komunalnych z odbiorcą ścieków; 

3) nie zalega z podatkami i opłatami na rzecz Gminy. 

2. Wnioskodawca może otrzymać dotację jeden raz dla budynku na danej nieruchomości.  

3. W przypadku podłączeń do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wysokość dotacji może wynieść do 

75% kosztów kwalifikowanych podłączenia (udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami), 

jednak nie więcej niż 1 500,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, gdy w ramach realizowanej przez Gminę 

budowy sieci kanalizacyjnej przy nieruchomości Wnioskodawcy nie wybudowano studzienki 

przyłączeniowej, wówczas Wnioskodawca może otrzymać również dotację w wysokości 100% 

kosztów wybudowania studzienki przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł brutto.  

4. W przypadku podłączeń do sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej (dotyczy dzielnicy Pniowiec) 

wysokość dotacji może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych podłączenia, jednak nie więcej 

niż 2 500,00 zł brutto. 

 
Rozdział III 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

 
§ 4 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Tarnowskich Górach wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: 

1) aktualnym odpisem z księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej; 

2) stosowną umową, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości (gdy dotyczy); 

3) dokumentami, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego regulaminu - w przypadku 

ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rybołówstwie lub 

pomoc de minimis w rolnictwie (gdy dotyczy). 

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie 

wezwany do usunięcia braków  uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku. Nieuzupełnienie braków 

w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie przygotowana umowa o udzielnie 

dotacji, zawierająca w szczególności: 

1) określenie stron umowy, 

2) przedmiot umowy, 

3) przysługującą kwotę dotacji wynikającą z § 3 ust. 3 lub 4, 

4) termin zakończenia inwestycji, 

5) termin i sposób rozliczenia dotacji,  

6) tryb kontroli realizacji zapisów umowy, 

7) przesłanki stanowiące podstawę do żądania zwrotu udzielonej dotacji. 

4. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy o udzielenie 

dotacji. 

5. Umowy o udzielenie dotacji zawierane będą zgodnie z kolejnością wpływu kompletnych wniosków 

do urzędu, a łączna suma przysługujących dotacji w roku budżetowym wynikać będzie z kwoty 

przeznaczonej na ten cel w danym roku. 

6. Dotacje w danym roku budżetowym udzielane będą dla inwestycji zrealizowanych i rozliczonych 

w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji.  



7. Wnioski o dotacje składać można do 30.10.2020r. 

 
Rozdział IV 

Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji stanowiącej pomoc de minimis, 

pomoc de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie 

 
§ 5 

1. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez Wnioskodawcę prowadzącego działalność 

gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym 

podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 

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

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53 poz. 

311 z późn. zm.). 

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których 

zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

2. Udzielenie pomocy de minimis,  pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie nastąpi na 

zasadach określonych w Rozporządzeniach Komisji (UE) Nr 1407/2013 i Nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

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



Rozdział V 

Sposób zakończenia i rozliczenia inwestycji 

 
§ 6 

1. Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu przez Wnioskodawcę, w ustalonym w umowie 

o udzielenie dotacji terminie (jednak nie później niż do 27.11.2020r.) dokumentów 

potwierdzających zakończenie inwestycji, tj.: 

1) oryginałów rachunków/faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane, wystawionych 

imiennie na Wnioskodawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie ich zapłaty, 

2) oświadczenia  Wnioskodawcy o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika 

bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub oświadczenia o nie 

posiadaniu bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe; 

3) kopii umowy na odbiór ścieków komunalnych zawartej z odbiorcą ścieków, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, 

4) kopii protokołu kontrolno-odbiorowego wybudowanego podłączenia, sporządzonego przez 

odbiorcę ścieków, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę; 

5) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego podłączenia, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 

2. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu, na podstawie przedłożonych dokumentów 

określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1,  obliczona zostanie wysokość dotacji. Po przekazaniu dotacji 

sporządzony zostanie protokół rozliczenia dotacji, którego kopię Wnioskodawca otrzyma pocztą 

wraz z oryginałami przedłożonych rachunków/faktur, na których zostanie naniesiona informacja o 

udzielonej dotacji. 

3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację 

w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 

2) zaprzestania korzystania z podłączenia (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), 

na które została udzielona dotacja, w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy o dotację. 

4. Kontrolę prawidłowej realizacji inwestycji oraz rozliczenia udzielonej dotacji upoważnieni przez 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry pracownicy Urzędu Miejskiego mogą przeprowadzić w 

terminie 3 lat od daty zawarcia umowy. 

 

 


