
UCHWALA NR 172IXXl2020 
RADY GMINY NOWE MlASTO 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprllwie zasad udzielallia dotacji celowej z budtetu gminy na dofinansowanie koszt6w budowy 
przyl~czy kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 15 i art. 40 usc I uSlawy z dnia 8 marea 1990 T. 0 samoTZ4dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), an. 4003 ust. I pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4i 5 ustawy z dnia 27 kwielnia 
2001 r. Pr3wo Ocbrony Srodowiska (Dz. U. z2020 r. poz. 121 9). Rada Gminy Nowe Miaslo uc:bwala, co 
,.ast~puje: 

Rozdziall. 
Przepis)' ogolne 

§ 1. I. Ustala si~ zasady udzielania dOl3cji celowej, ze srodkow budietu Grniny Nowe Miasto, 
podmiotom niezaliczonym do sektora finaos6w publicznych, w szczeg61noSci: osoborn fi zyczuym, wsp6lnotom 
mieszkaniowym, osobom prawnym, pr:zedsi~biorcom, a lalae jednoslkom seklora finansow publicznych 
byd<Jcych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na dofinansowanie koszt6w budowy przylqczy 
kanalizacji sanitarnej do nieruchomo~cj poloionych oa lereoie Gminy Nowe Mias(o. 

2. W zakresie w jakim niniejsza uehwata przewiduje udzielenie dOlaeji stanowi.,cyeh pomoc de minimis 
i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie, zasady udzielania dotacji okre~lone w niniejszej ucbwale 
obowi<}ZUj<} do 31 grudnia 2023 r. 

3. W przypadku podmiol6w prowadv)eych dzialalno~c gospodarcz'l dotacja stanowi pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo16wstwie, a jej udzielenie Dast~puje w zaleinosci od zakresu 
prowadzonej dzialalnoki, zgodnie z: 

I) Rozpo~dzeniem Komisji (UE) or 1407/2013 z doia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii EUfopej skiej do pomocy de minimis (Oz. U. L 
352 z 24.12.2013 r., s. J, z poin. zm.); 

2) ROlporz<)dzeniem Komisji (UE) or 1408/20 13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Oz. U. L 352 z 24.12 .2013 r., s. 9, z pow. zm.); 

3) Rozporz<)dzenie Komisji (UE) IV 71712014 z dnia 27 CZCTWca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu 0 funkcjonowaniu Unli ElU'opejskicj do pomocy de minimis w scktorze rybot6wstwa 
i akwakultury (Dz. Urz . UE L 190 z 28.06.2014 r. , sIr. 45). 

4. Jezeli przywaoa dotacja slanowic bydzie pomoc de minimis, a kt6rej mowa w us!. 3, to warunkiem 
rozpatrzenia wniosku jest dodatkowe przedtozenie przez Wnioskodawcy: 

\) Wszystkieh zaswiadczen 0 pomoey de minimis, pomoey de minimis w rolniclWie oraz pomoey de 
min.imis w rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku, w klorym ubi ega siy 0 pomoc oraz w ciqgu 
dw6ch poprzedzajqcych go lat podakowych, albo oswiadczenie 0 wielkosci pomocy de minimis, 
pomoey de minimis w rolnictwie omz pomoey de minimis w rybol6wstwie, jakie otrzymal w tym 
okresie, albo oswiadczenie 0 nicotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) Infonnacji okreslonych w rozpoTZ<}dzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawle 
zakresu informaeji prze<istawionych pncz podmiol ubiegajqcy siy 0 pomoc de minimis (Oz. U. z 201 0 r. nr 
53 poz. 311 ze zm.) lub rozporzq.dzeniu Rady Minislr6w z doia II ezeTWca 2010 r. w sprawie 
infomlRcji sktadanych przez podmiol ubicgajl:Jey si~ 0 pomoe de minimis w rolnicrwie lub 
rybol6wstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810). 
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Rozdzial2. 

Kryteria wyboru inwesrycj i do dofinnnsowaaia 


§ 2. I . 0 dotacj~ mog~ ubiegac sil'jl podmioty wymien ione w § us\. 1 zwane dalej 
Wnioskodawc~ posiadaj-1ce tytu l prawny do dysponowania nierucbomosci<l zgodnie z wypisem z rejeslfu 
ewidencji grunt6w i budynk6w lub " 'Ypisem z rejeslru Ksi~g Wieczystych. Jeze li nieruchomost znajduje si~ we 
wsp6hviasnoSci wymaganajest pisemna zgoda wszystkich wSpOhvlaScicieli na realizacj'Y przY~'lcza . 

2. Dotacja ce[owa pn.eznaczona jest na dotinansowanie koszt6w zadania inwestycyjnego z zakresu 
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, polegaj~cego oa budowie przyljJczy kanali zacji sanitarnej do 
istniejlJeej lub w trakc ie realizacji siee; kanallzacyjncj. 

J . Dolacja na dafinansowanie budowy przyl"leza kanalizacji sanilamej maze zostac udzielona 
Wnioskodawcy tylko jeden raz bez wzgl~du na liczb'Y nieruchomosei pnyl<lezanych przez WnioskodawC4 do 
gmirmej sieei kanalizacyjnej. 

4. DotaejjJ mog~ bye obj~te tylko inwestyeje ok res lone w umowie 0 udzielenie dotaeji, zawartej po 
wejseiu w Zyeie ninicj szej uehwa-ty. 

S. Dotacja moze zostac prL)'znana jedynie w pr£ypadku nieruehomosci, dla kt6rej zostaty wydane przez 
Gminny Zaktad Komunalny w Nowym Miescie warunki techniezne przyl!}czenia do sieci kanalizaeyjnej. 

6. Liczba przyznanych dotacj i celowych na dofinansowanie koszt6w budow)' pnyl'!eza kanalizacji 
sanitamej jestlimitowana v..ysokosci q srodk6w zabezpieczonyeh na realizaejy inwestyeji. 0 kt6rych mowa w § 
I, w budi ecie Gminy Nowe Miasto na dany rok budzetowy. 

Rozdzial3. 

Tryb postltPowania w sprawie udziclenia dotacji 


§ 3. I. Wnioskodawca ubiegaj~cy si'r 0 dotaejy winien z~oZyc w siedzibie Urz~du Gm iny NoweMiasto 
prawidtowo wypemiony wniosek 0 udzielenie dotacji ee10wej na dofillansowanie kosztow budowy przyl~cza 
kanalizaeji sanitamej wraz z wymaganymi dokumentami, stanowi~cy tal~czojk Dr I do niniejszej uchwaty. 

2. Wnioski rozpatrywane bc;d'l przez powolan~ przez W6jta Gminy Nowe Miasto Komisjc;, wedrug 
kolejnoSci ieh wplywu do Urv;du Gmioy w Nowym MieScie. 0 przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie 
koszt6w zadania inwestycyjnego polegajqeego na budowie przyl<}ezy kanalizacji sanitarnej decyduje Rada 
Gm iny Nowe Miasto. planuj~c w budzecie na dany rok budtetowy wydatki na dotaej~ inwestycyjnjJ . 

3. Wnioskodawca poinformowany zoslanie pisemnie 0 przyznaniu dOlaeji eelowej oraz tenninie 
zawarcia umowy pomi~dzy GminjJ Nowe Miasto, a Wnioskodawq. 

4. Dotacje udzielane ~<I w danym roku budietowym dla kompletnyen wnioskow zlozonyeh 
w terminie do 30 li stopada. Wnioski zlozone po tym terrninie rozpatrywane ~q w nasl~pnym roku 
budi:etowym. 

5. Jezeli wniosek 0 udzielenie dOUlej i celowej oie b¢zie spelnial wymogow fonnalnyeh okreslonyeh 
w uehwaJe, W6jt wezwie Wnioskodawe~ do uzupeinienia woiosku lub usuni~in stwierdzonyeh brakow tub 
nieprawidlowosci W okreSloll}'TI1 tenn inie. W przypadku nieuzupeinienia wniosku lub nieusunj~cia 

slwierdzonyeh brakow lub nieprawidlowosci w okreS(onym tenninie, Wojt pozostawia woiosek bez 
rozpatrzenia. 

6. Pozostawienie wniosku bez rozpalrzeoia nie wyk lucza mozliwosc! ponownego z tozenia Wniosku. 

7. W6jl odmawia udzielenia dotaeji eelowej na inwesrycjl'jl, kt6rej realizacja ZOSlaro. zakollczona 
przed wejseiem w zycie niniejszej uchwafy. Przez zakonezenie budowy przyhteza kanalizacji sanitarnej rozumie 
s i~ podpisanie przez Gminny Zakiad Komuna[ny w Nowym MicScie protokohl odbioru przy~~cza . 

8. Do wniosku 0 dotacjy nalety przedstawic kopie doku ment6w oraz oryginaty do wg' ~du, tj. : 

I) Ook ument st"Wierdzaj~ey tytul prawny do nieruehomosci i 

2) Ookumentacjt; projeklowl! przyll}cza wraz ze zgloszeniem robOt budowlanycn w Starostwie 
Powialowym w P~onsku, w przypadku gdy zgloszenie jest wymagane (zgodn ie z obowillzuj~eymi przepisami 
Pra wa Budowlanego); 

9. Niepodpisanie umowy w wyznaezonym lenni nie bc;dzie r6wnoznaczne z rezygnacj ij z dotaeji . 



Rozdziat 4. 

Wysokosc dotacji i spos6b rOlliczenia dotacji 


§ 4. L Dofinansowanie odbywac si¥ b~dzie w fonnie dOlacj i celowej, dla inwestycji kt6rej koszt 
bltdowy przew)'Zsza kwoty 1 800.00 z1 bruno (slownie: jeden tysiqc os iemset ztot)'ch i zero groszy) 
z Ulstrzeieniem usI. 4. 

2. Dotacji podJegac bydzic kwota stanowi'lca roi:nic~ pomi¥dzy rzeczywistym , 
udokumentowanym kosztem wykonania przylqcza przez Wnioskodawc~, a kwoU! I 800,00 zl bruno (slownie: 
jeden tysif!c osiemset zlotych i zero groszy). 

3. Gmina moze udzieJic dotacji ceJowej na budow¥ przylqcza do kwoty 12500,00 zf brurto (slownie: 
dwanascie tys i~cy picr6set zfotych i zero groszy). 

4. Dolacja zostanie wyplacona: 

a) w 	IO~1o - jeteli przytllcze zostanie wykonane w okresie do 12 miesiycy od dnia zaislIlienia warunkow do 
przyl<lczenia; 

b) w 50% - jei:eli przyf.,czezoslanie wykonane W okresie powyzej 12 mies i~cy od dnia zaistnienia warunkowdo 
przyht.czenia. 

5. Dotacja nie przysluguje na przebudow~ lub zmiany lokalizacji istJliej~cego przyt<}cza . 

6. Do wniosku 0 rozJiczenie dotacji. stanowi'!cego zatqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty, naleZy przedstawic 
kopie dokument6w oraz oryginaly do wgJ'Idu, tj.: 

J) Protok61 odbioru wykonanego przy1lJc~ 

2) Dokumenty 5wiadcz,,!ce 0 poniesionych kosz[ach (raklury lub rachu/lki zwilJUlne Z budowq 
przyl'lcza); 

3) Umowy z Gminnym Zakiadem Komunalnym w Nowym MieScie na odbior nieczystosci ciek\ycb; 

4) Zaswiadczenie alba oswiadczenie oraz inronnacj~ 0 pomocy de minimis, 0 ktorej mowa w § lust. 3 i 4; 
dotyczy podmiot6w prowadz<lcych dzialalnosc gospodarcz'l; 

5) Oswiadczenie 0 zaprzestaniu ulytkowania/likwidacji zbiorn ika bezodprywowego. 

7. Wyptata dotacji odbywac siy blrdzie na pooslawie umowy 0 udzielenie dotacj i zawartej pomi~dzy 
Wnioskodaw~ a Gminq Nowe Miaslo- pod rygorem niewawosci- w ronnie pisemnej. 

8. Rozliczenie dotacji z tytutu dofinansowania nast<}pi w ronnie przelewu na komo bal1kowe 
Wnioskodawcy w tenninie 14 dni od dnis rozliczenia dotacji. 

§ 5. I. Przez koszty rozumie siy poniesione rteczywiste koszty zwi'lzane z budow~ przylqcza wm2 
z podalkiem VAT, Ij. koszty: 

\) Opracowania dokumentacji projekrowej; 

2) Zakupu materiafow; 

J) Robot budowlano-monta1:owych; 


4) Obstugi geodezyjnej. 


2. 	Koszty powinny bye udokumentowane rachunkami b<JdZ rakturami wystawionymi na Wnioskodawcy. 

3.0ofinansowaniu podlegaj& wyl'lcznie kosZly budowy przyJ'Icza kanalizacyjnego, 0 kt6rym mowa 
wart. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200 I r. 0 zbiorowym zaopalrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzeniu 
sciekow (Dz. U. z 2019 r., poZ. 1152 ze zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwaty powierza siif WojlOwi Gminy Nowe MiaSlo. 

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni ad dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewooztwa Mazowieckiego. 



ZahJcznik Nr I 
do Uchwaly Nr 172IXX/2Q2Q 
Rad)' Gminy Nowe Miaslo 
z dnia 20 listopada 2020 r. 

lmi~ i nazwisko (nazwa Wnioskodawcy) 
Adres .. .... .. . . . ......... . 

Telefon .... . 

PESEL . .. . 

REGON ... 

NIP 
Wniosek 0 dofinaosowaoie Da budow~ pnyl:}cza kanalizacji san itarnej 

Wnoszty 0 przyznanie dolacji celowej z budzetu gmJny Nowe Miasto w wysokoSci 
............ ....... . .. . .. . ........ . . . ... na budowcr przyt<!-Cza kanaJizacyjnego do budynku znajduj~cego sity na dzialce 
o numerze ewidencxjny .. . .. .... . .. . .. .. poloi ollej w miejscowoSci ................................... , stanowil)cej 
mojl! wlasnosC/wsp6hvlasno.sc. 

Przyznanl) doracj~ prosz~/prosjmy przekazac 1)a rachunek bankowy 
Nr .. .......... .. . .. ........ . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. ........................ ..... .. .. . . .. . .. . . 
Planowany okres realizacji: . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . 
Data rozpocz~ia : ..... ......... .. . . .. . .. . .. . . .. . 
Data zakonczenia: ................................ . .. . 

Podpis wnioskodawcy 

Zat~czn iki: 

L 	 Oswiadczenie 0 posiadaniu prawa do dysponowania nierucnomosciij (lub kopia dokumentu 

po(Wierdzaj'lcego tytul prawny do dysponowania nieruchomosci'l); 

2. 	 Dokumc1)tacja projektowa przyl!)czy wraz ze zg~oszeni em robot budowlanych 

w Starosrwie Powiatowym w Plonsku, w przypadku gdy zgloszenie jest wymagane (zgodnie z 

obowi~uj,!cymi przepisami Pra wa BudowJancgo); 

3. 	 Zaswiadczenia alba oswiadczenia oraz informacje 0 pomocy de minimis, 0 kt6rej mowa w § 1 liSt. 3 i 4 

uchwaly (jesli dotyczy). 

PRZEWODNICZACY 
r;:;,~y
\.!JMarek CaMsk! 

1 W przypadku, kiedy wniosek skJadajq wsp6hvlascicie!e, na leiy wskazaC wsp61w~ascicieia, kt6remu naieZy 
wypfacic dotacj~ oraz jego numer racnunku bankowego. 

http:wlasnosC/wsp6hvlasno.sc


Zalqcznik Nr 2 

do Uchwaly Nr 1 721XXi2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

7. dnia 20 listopada 2020 r. 

WNIOSEK 

o przekazaoie i rozliczenie dOlacji celowej udzielonej z budzetu Gminy Nowe Miasto na dofmansowanie budowy 

przylqeza kanalizacyjnego. 

I. fNFORMACJA WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawc:l Imift 

Nazwisko 

Adres Wnioskodawcy Miejscowosc 

Uliea 

Kod POCZ10WY 

Grnina 

Podstawa udzielenia dotacji celowej Nrumowy 

Kwota udziclonej dotacji celowej 

Zdnia 

Nr rachunku baokowego, oa kt6ry nalety przekazac dotacjy 

Zalqc2'Jliki: 

J. 	 Oryg1naly rachunk6wJfaktur potwierdzaj<}cych poniesione koszcy; 

2. 	 Protok61 odbioru rob6t; 

3. 	 Oswiadczeruc 0 zaprzestaniu uiytkowaniaJlikwidacj i zbiomika bezodptywowego; 

4. 	 Umowy :lawart'l Z GmilU1ym Zakladem komunalnym w Nowym Miekie na odbior nieczystosci cieklych; 

5. 	 Zaswiadczenie albo oswiadczenie oraz infonnacjy 0 pomocy de minimis - dotyczy podmiot6w 

prowa~cych dzialalnosc gospodarcZ<}. 

Podpis Wnioskodawcy 

rd: AAS1E66F-6C68-407E-AOB2-24F494A7DOA9. uchwalony 	 StrOna I 



UZASADNIENIE 

do ucbwaly Nr J721XX12020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

2. doia 20 listopada 2020 

w sprawie z8sad udzielania dotacji celowej z budzetu gminy na dofinaosowanie kosztow 
budowy pnyli!czy kanalizacji sanitarnej do nieruchoroosci 

W mys l art. 403 Ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska 
(Oz. U. z 2020, p OZ. 1219), Rada Gminy Nowe Miaslo okres la w drodze uchwafy zasady 

udzielania dotacji celowej oraz tryb postt;powania w sprawie udzielania dotacji i spos6b jej 
rozliczania dla inwestycji z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej. ReaJizacja 
inwestycji ma na celu powiykszenie obszaru prowadzenia gospodarki wodno-Sciekowej w 

Gminie Nowe Miasto. 
W Gminie Nowe Miasto zakoitczono inwestycjr; dotyCZ4Q budowy sieei kanaJizacji 

sanitarnej. DuZa cz~sc Olieszkancow nie rna jeszcze wybudowanycb przyl<}czy do 
wspomnianej sieci kanalizacyjnej. Sarno wybudowanie sieei kanalizacji nie zapewru 
wlasciwego prowadzenia gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Nowe Miasto, w zwi¢u 

z powyiszym konieczne staje sit;: podl(Jczenie nieruchomosei do wybudowanej sieei. Zasadne 
jest podji(cle niniejszej uehwaly i wdrozenie jej do realizaeji celem udzielenia pomoey 
finansowej wla.seicielorn nieruchomosci na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 posttrpowaniu 
w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, po • . 708) projekt uchwaly 

przeslano eelem zaopiniowania do Prezesa Urz~du Ochrony Konkurencjj i Konsumentow 
oraz do Minislra wtasciwego do spraw rolnictwa i rozwoju ws i, ktorzy nie zglosili zastrzeien 

do przedmiotowego projektu uchwary. 

Pp·'FWUUNICZACY 
r;;~lny 
~a"t'k Culhiski 


