INFORMACJA
Informujemy, że w toku obrad sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dniu 5 września
b.r. znajduje się podjęcie zmiany do Uchwały Nr 35/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy podłączeń budynków
do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 35/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 maja
2012r. w § 3 ust.3 oraz w § 5 ust. 3 otrzymają brzmienie:
1. "§ 3 ust.3. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego lub przebudowanego podłączenia
budynku do zbiorowego systemu kanalizacyjnego może wynieść maksymalnie 45%
kosztów
kwalifikowanych inwestycji, udokumentowanych fakturami VAT lub
rachunkami, nie więcej jednak niż 10.000 zł" ;
2. „§4 ust. 1 pkt 1. Tytułem prawnym do władania nieruchomością.”;
3. „§4 ust.1 pkt 5. Geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wykonanego podłączenia.”;
2. "§ 5 ust. 3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych
w umowie o dotację w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i art 252
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.)."
Podjęcie uchwały ma na celu dostosowania jej treści do aktualnego orzecznictwa oraz
przepisów ustaw regulujących zagadnienie udzielania dotacji celowej w szczególności ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowane kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, związanej z budową lub przebudową podłączenia budynków
do zbiorowego systemu kanalizacyjnego składać można w Wydziale Obsługi Interesanta w
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, pok. nr 15 oraz w siedzibie Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z
o.o.
w
Strzegomiu,
ul.
Wesoła
7
w
Strzegomiu
od
dnia
1 września 2012r.

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
- budowa lub przebudowa podłączenia budynków do zbiorowego systemu
kanalizacyjnego

I. Informacja o wnioskodawcy:
……………………………………………………………
1.

Imię i nazwisko
Wnioskodawcy:

2.

Adres zamieszkania
Wnioskodawcy:

……………………………………………………………

Miejscowość: ............................................, nr………..,
Ulica: …………………......., kod pocztowy: ………….,
tel. kontaktowy: ……………………………………. .

NIP ……………………………………………………
3.

Dane identyfikacyjne
realizatora
przedsięwzięcia:

REGON ………………………………………………..
Nazwa banku i nr konta ………………………………
………………………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela rachunku
…………………………………………………………...

II. Informacja o inwestycji:
Miejscowość: ……………………………, nr …………,
1.

Lokalizacja
inwestycji:

Ulica: ………………….., kod pocztowy: …………….,
Działka nr: ……………………………………………. .

2.

3.

Stan prawny
nieruchomości:
(na której
realizowana jest
inwestycja)

Wnioskodawca jest:
Właścicielem nieruchomości,

współwłaścicielem,

inne

………………………………………………………………………

……………………………………. mb,
Planowana
długość przyłącza
w tym liczba studzienek: …………………………..
do wykonania:
.

……………………………………….. zł. brutto

4.

Planowany koszt
całkowity
inwestycji:

Przewidywany
termin realizacji
inwestycji:

Rozpoczęcia: ……………………………………….

5.

Zakończenie: ………………………………………. .

Załączniki do wniosku:
1. tytuł prawny do władania nieruchomością;
2. umowa lub upoważnienie, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości;
3. oryginały rachunków lub faktur VAT obejmujące koszty kwalifikowane;
4. protokół odbioru stanu technicznego podłączenia budynku do zbiorowego systemu
kanalizacyjnego, sporządzonego przez odbiorcę ścieków;
5. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanego podłączenia.

UMOWA

Nr......../.............

zawarta w dniu ………………………………. w Strzegomiu pomiędzy Gminą Strzegom
z siedzibą w Strzegomiu Rynek 38 reprezentowaną przez:
Zbigniewa Suchytę – Burmistrz Strzegomia
zwaną dalej „Gminą”
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Dotowany”
§1
Gmina zobowiązuje się do udzielenia Dotowanemu dofinansowania kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy podłączeń budynku
do
zbiorowego
systemu
kanalizacyjnego,
położonego
...…………………...............
………………………………………………………………………………………………….., zgodnie
z zasadami zawartymi w Uchwale Nr…………. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia …………. oraz
w Uchwale Nr …………. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia …………………..stanowiących
załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Kwota dotacji celowej zostanie ustalona po rozpatrzeniu wniosku Dotowanego z dnia ….................
…………… oraz na podstawie protokołu stwierdzającego wykonanie budowy lub przebudowy
podłączenia budynku do zbiorowego systemu kanalizacyjnego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
2. Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty ustalenia oraz zatwierdzenia kwoty dotacji
celowej na konto: ………………………………………………………………………………………..
lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
§3
Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wszelkiej dokumentacji związanej z niniejszą umową.
§4
W przypadku stwierdzenia przez Gminę nieprawidłowości w realizacji zadania określonego z § 1
Dotowany traci uprawnienie do uzyskania dotacji celowej.
§5
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Gmina

Dotowany

