
 
 

UCHWAŁA NR 502/LXV/2022 
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego 

i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miejska 
Sierpca uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu 
zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, Wniosek o przyznanie dotacji oraz Wniosek o wypłatę i rozliczenie 
dotacji stanowią załączniki kolejno nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 492/LXIV/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 czerwca 2022r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca. 

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

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Dariusz Malanowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lipca 2022 r.

Poz. 7986



                                                                                                                                   Załącznik nr 1 

                                                                                                     do  Uchwały Nr 502/ LXV/2022 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Sierpca 

                                                                                                                   z dnia 26 lipca 2022r. 

 

 

Regulamin udzielania w 2022 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na 

dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wybudowaniu przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączeniu zlokalizowanych w Sierpcu nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej  

Rozdział 1 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania w formie dotacji 

§ 1 

1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Sierpc, nazywana dalej „dotacja”, 

może zostać udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na 

wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu  zlokalizowanej w Sierpcu 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

2. Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji, o której 

mowa w ust. 1: 

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych,                             

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców; 

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi. 

3. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz prowadzącym 

działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa i wykorzystującym 

nieruchomość przyłączaną do sieci kanalizacyjnej do tej działalności, dotacja 

celowa udzielana jest na zasadach określonych w przepisach dotyczących 

pomocy de minimis, a udzielenie tej dotacji następuje (w zależności od rodzaju 

prowadzonej działalności) na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (D. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013 r., str. 1, z późn. zm.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 

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

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de miminis w sektorze rolnym (Dz. U. 

UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.) lub 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 
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akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r., str, 45, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

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

rozporządzeniu 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. z 2010 r. poz. 121.810). Pomoc de minimis, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym może być udzielona do dnia 31 grudnia 2022r. 

§ 2 

Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie inwestycji polegającej na 

budowie przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1) nieruchomość zlokalizowana jest w Sierpcu i zostanie przyłączona                                                                          

do sieci kanalizacyjnej w wyniku budowy przyłącza będącej przedmiotem 

dotacji, 

2) budowa przyłącza będzie prowadzona po zawarciu umowy o udzielenie dotacji,  

3) zostały wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, 

4) w przypadku istnienia na przyłączanej nieruchomości bezodpływowego zbiornika 

na ścieki – zaprzestanie użytkowania tego zbiornika na gromadzenie w nim 

ścieków. 

§ 3 

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie poniesionych przez podmiot 

uprawniony po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, udokumentowanych 

rachunkami lub fakturami kosztów koniecznych do realizacji inwestycji (koszty 

kwalifikowane): 

1) pozyskania i wykonania dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków 

przyłączenia wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz 

wykonania inwestycji, 

2) nabycia materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza, 

3) wynagrodzenia wykonawcy przyłącza. 

Rozdział 2 

Wysokość dofinansowania w formie dotacji 

§ 4 

Dotacja będzie udzielona w wysokości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, 

ale nie więcej niż 2500,00 złotych. 
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Rozdział 3 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 5 

1. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony 

kompletnego wniosku o udzielenie dotacji na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 2  wraz z poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopią 

wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca będzie informowany w formie 

pisemnej. 

3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji trwa od 15 września 2022r. do                               

14 października 2022r. 

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z 

przyznaniem dotacji. 

§ 6 

Wnioskodawcy, realizujący wspólnie zadanie, o którym mowa w § 1, zobowiązani są 

do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o 

udzieleniu dotacji. 

§ 7 

Wnioski o udzielenie dotacji, rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do 

wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy 

Miasto Sierpc, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania określoną we wniosku. 

§ 8 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji niekompletne zobowiązani 

są do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do 

uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę w 

wyznaczonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 9 

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy, po pozytywnej weryfikacji 

złożonego wniosku o udzielenie dotacji. 

 

§ 10 

Dotacja może być udzielona jednemu Wnioskodawcy tylko raz na wykonanie 

jednego przyłącza kanalizacyjnego, bez względu na liczbę wykonywanych przez 

tego Wnioskodawcę przyłączy do innych posiadanych przez niego nieruchomości. 
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Rozdział 5 

Sposób rozliczenia dotacji celowej 

§ 11 

Dotacja podlega wypłaceniu i rozliczeniu po wykonaniu przez podmiot dotowany 

zadania, na które została udzielona dotacja, zgodnie z warunkami niniejszego 

regulaminu i umowy o udzielenie dotacji. 

§ 12 

Podstawą wypłacenia i rozliczenia dotacji jest złożenie przez podmiot dotowany 

kompletnego wniosku o rozliczenie i wypłatę kwoty dotacji na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 3 wraz z poświadczonymi przez Wnioskodawcę 

wymaganymi załącznikami: 

1) oryginałami rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków 

kwalifikowanych na wykonanie zadania będącego przedmiotem dotacji, 

2) poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza kanalizacyjnego, 

3) poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopią umowy z 

przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym o odprowadzanie ścieków z 

przyłączonej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

§ 13 

Wniosek o rozliczenie i wypłatę kwoty dotacji wraz z dokumentami, o których mowa 

w § 12 należy  złożyć nie później niż do dnia 30 listopada 2022r. 
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                              Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 502 /LXV/ 2022r.  

Rady Miejskiej Sierpca 

z dnia  26 lipca 2022r. 

Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc 

na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Nazwisko i imię/ 

nazwa Wnioskodawcy 

 

2. Adres zamieszkania/  

adres Wnioskodawcy 

 

3. Adres do korespondencji, jeżeli 

inny niż w poz. 2 

 

4. Telefon kontaktowy, adres e-mail  

6. NIP (jeżeli dotyczy)  

7. Dane pełnomocnika  

(jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

II. Informacje dotyczące zadania będącego przedmiotem wniosku. 

1. Lokalizacja przyłączanej nieruchomości 

(adres, nr ewidencyjny działki) 

 

2.  Liczba osób zameldowanych na 

nieruchomości, która zostanie 

przyłączona do sieci 

 

3.  Nieruchomość, która zostanie 

przyłączona do sieci jest 

wykorzystywana do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Tak 

Nie 

4.  Czy na przyłączanej nieruchomości 

istnieje bezodpływowy zbiornik na ścieki 

Tak 

Nie 

5.  Jeżeli w poz. 4 zaznaczono „Tak”, 

oświadczam, że po przyłączeniu 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

− zobowiązuję się do likwidacji 

bezodpływowego zbiornika na 

ścieki, 

− bezodpływowy zbiornik na ścieki, 

będę użytkował na inne cele niż 

gromadzenie w nim ścieków 
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III. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

1. Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia rozpoczęcie 

zakończenie 

2. Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia i wysokość środków 

finansowych (zł) 

Środki własne  

Inne (podać źródło pochodzenia i ich 

wysokość np. pożyczka, kredyt) 

 

Wnioskowana dotacja  

Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia  

 

IV. Oświadczenia Wnioskodawcy:  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały Nr 502 / LXV/ 2022 Rady Miejskiej 

Sierpca z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania w 2022 roku 

dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc na dofinansowanie kosztów inwestycji 

polegających na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniu 

zlokalizowanej w Sierpcu nieruchomości  do sieci kanalizacyjnej; 

 

V. Załączniki do wniosku: 

1. Poświadczona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia 

aktualnych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 

1) uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu – osób reprezentujących 

wspólnotę mieszkaniową; 

2) jeżeli wspólnotę reprezentuje zarządca - umowa w sprawie powierzenia 

zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy (gdy taką zawarto) wraz z 

aktualnym odpisem z aktualnym (wydanym nie dawniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku) dokumentem potwierdzającym status prawny i 

reprezentację zarządcy (np. odpis z KRS, wyciąg z CEIDG); 

3) uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości wspólnoty do sieci 

kanalizacyjnej określającą zasady finansowania tej inwestycji przez 

członków wspólnoty oraz udzielająca pełnomocnictwa 

zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy o dotację z Gminą Miasto Sierpc. 

3. Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/ 

działalności rolniczej i wykorzystywaniu nieruchomości przyłączanej do sieci 

kanalizacyjnej do prowadzenia tej działalności (jeżeli dotyczy). 

4. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w 

rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z 

dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 z późn. zm.) wnioskodawca winien 

przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 
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się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje 

zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub 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.  

W/w dokumenty Wnioskodawca winien przedstawić jako kserokopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem.  

5. Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: 

1) pełnomocnictwo. 

 

 

              Sierpc, dnia ………………  

 

                                    …………………………  

                                   podpis wnioskodawcy 
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                                       Załącznik Nr 3 

                                                                                      do  Uchwały Nr  502/ LXV/2022 

                                                                                                     Rady Miejskiej Sierpca 

                                                                                                    z dnia  26 lipca 2022r. 

 

………………………………….………… 

Wnioskodawca 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Adres/siedziba 

 

Wniosek 

o rozliczenie i wypłatę kwoty dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Sierpc 

na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

1. Podstawa udzielenia dotacji Nr umowy o dotację ........................ 

z dnia ............................... 

2. Lokalizacja przyłączonej nieruchomości 

(adres, nr ewidencyjny działki) 

 

3 Położenie odcinka sieci kanalizacyjnej, 

do której została przyłączona 

nieruchomość (nazwa ulicy) 

 

4. Data dokonania odbioru wykonanego 

przyłącza przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne 

 

5. Data zawarcia umowy z 

przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym o odprowadzanie 

ścieków z przyłączonej nieruchomości 

do sieci kanalizacyjnej 

 

6. Całkowita kwota poniesionych kosztów kwota ………………………………….zł 

słownie.............................................. 

............................................................. 

7. Nr banku i nr rachunku Wnioskodawcy  

 

 

 

Załączniki: 

1) oryginały rachunków lub faktur potwierdzające poniesienie wydatków 

kwalifikowanych na wykonanie zadania będącego przedmiotem dotacji oraz 

zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie wskazanym w 

umowie wraz z potwierdzeniem zapłaty, 
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2) poświadczona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia protokołu 

odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza kanalizacyjnego, 

3) poświadczona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia umowy z 

przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym o odprowadzanie ścieków z 

przyłączonej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 

 

…………………………………………………………………………  

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 
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