Uchwała Nr XVI/167/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze
środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) Rada Miasta
Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków
budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października
2013 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze
środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/167/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 października 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków
budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska
Rozdział I
Ogólne zasady udzielania dotacji
§ 1. 1. Miasto Nowy Sącz udziela dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie
zadań związanych z ochroną środowiska, obejmujących realizacje inwestycji na terenie
Miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:
1) wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
2) zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych,
3) zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d;
2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, o których mowa
w § 1 ust. 1 jest ustalana w uchwale budżetowej Miasta Nowego Sącza na dany rok.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot niezaliczony do sektora
finansów publicznych będący osobą fizyczną, ubiegający się o dofinansowanie
inwestycji objętej niniejszym Regulaminem,
2) Beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu została przyznana
dotacja na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
i umowie o udzielenie dotacji,
3) Inwestycji - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie objęte przez niniejszy
Regulamin dofinansowaniem,
4) Kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć potwierdzone rachunkami
bądź fakturami wystawionymi na Beneficjenta w okresie obowiązywania umowy
koszty, które mogą zostać pokryte ze środków wypłaconych przez Miasto
Nowy Sącz Beneficjentowi dotacji na realizację inwestycji. Do kosztów
kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i administracyjnych.
5) Tytule prawnym do władania nieruchomością - należy przez to rozumieć aktualny
- tj. nie starszy niż 3 miesiące odpis/wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej
dla nieruchomości, na której ma zostać zrealizowana inwestycja bądź wydruk
dla tejże nieruchomości z systemu teleinformatycznego Elektronicznych
Ksiąg Wieczystych obejmujący dane zgromadzone w działach: Dział I-O
i Dział II wskazujący jako właściciela/współwłaściciela osobę Wnioskodawcy
albo osobę o której mowa w § 3 ust. 3,
6) Podłączeniu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć odcinek kanalizacji
łączącej budynek z siecią kanalizacji sanitarnej,
7) Przydomowej przepompowni ścieków - należy przez to rozumieć element
systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych (stosowany w sytuacjach braku
możliwości zapewnienia ich grawitacyjnego spływu), zamontowany na odcinku
podłączenia kanalizacji, znajdującym się na nieruchomości podłączanej do sieci
kanalizacji sanitarnej,
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8) Wnioskach dotacyjnych - należy przez to rozumieć wnioski o udzielenie dotacji
i wnioski o rozliczenie dotacji,
9) Przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
10) Punkcie przyjmowania wniosków dotacyjnych - w zakresie dotyczącym:
a) wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie podłączenia budynku do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wniosków o udzielenie dotacji
na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5m3/d - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu,
b) wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż instalacji kolektorów
słonecznych - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu.
§ 3. 1. O dotację celową może ubiegać się Wnioskodawca, któremu, z zastrzeżeniem ustępów
poniższych, przysługuje prawo własności / użytkowania wieczystego do nieruchomości
na której planowana jest realizacja inwestycji, a w przypadku inwestycji, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1: prawo własności / użytkowania wieczystego nieruchomości, na której
usytuowany jest budynek planowany do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność / współużytkowanie
wieczyste - Wnioskodawca dodatkowo powinien dołączyć zgodę na realizację inwestycji
wyrażoną przez współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych reprezentujących ponad
50% udziałów w nieruchomości objętej współwłasnością / współużytkowaniem wieczystym.
3. W przypadku Wnioskodawcy posiadającego inny niż własność tytuł prawny do
władania nieruchomością, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela /
współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji wraz z dokumentem
potwierdzającym tytuł prawny właściciela / współwłaścicieli do nieruchomości objętej
inwestycją.
4. W przypadku nieruchomości, objętej wspólnością majątku spadkowego Wnioskodawca dodatkowo powinien dołączyć pisemną zgodę wszystkich spadkobierców
na realizację inwestycji, a także prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
§ 4. O dotację nie może ubiegać się podmiot, który otrzymał jakiekolwiek środki finansowe
bądź równolegle ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji objętej niniejszym Regulaminem,
stara się o ich otrzymanie, z jakiegokolwiek tytułu na pokrycie wydatków związanych
z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, pochodzące z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub z innych bezzwrotnych źródeł.

Rozdział II
Wysokość dotacji i koszty kwalifikowane dla poszczególnych typów inwestycji
Oddział I
Koszty kwalifikowane oraz elementy konieczne wniosku w przypadku
dofinansowania części kosztów wykonania podłączenia do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej
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§ 5. 1. O dotację na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 może ubiegać się
Wnioskodawca, który:
1) złoży wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 6 wraz z wymaganymi
załącznikami,
2) podpisze z Miastem Nowy Sącz umowę o udzielenie dotacji, stosownie do
postanowień Rozdziału III Regulaminu,
3) zrealizuje podłączenie kanalizacyjne w okresie obowiązywania umowy
o udzielenie dotacji,
4) złoży wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami stosownie
do postanowień Rozdziału IV Regulaminu.
2. W zakresie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 do kosztów kwalifikowanych
zalicza się:
1) budowę kanalizacji grawitacyjnej - w wysokości do 100,00 zł brutto (słownie:
sto złotych 00/100) za każdy 1 mb kanalizacji grawitacyjnej,
2) budowę studni rewizyjnej na linii podłączenia do kanalizacji sanitarnej
- w wysokości do 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą
studnię rewizyjną,
3) budowę przydomowej przepompowni ścieków - w wysokości do 5000,00 zł
brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Maksymalna kwota udzielonej dotacji dla inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
w ramach kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 nie może
przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
zaś w sytuacji gdy inwestycja obejmuje realizację przydomowej przepompowni ścieków
maksymalna kwota dotacji, w ramach kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2
nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
4. Koszty wykonania prac projektowych i geodezyjnych nie stanowią kosztów
kwalifikowanych.
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w punkcie przyjmowania
wniosków dotacyjnych:
1) kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 1
do ogłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1,
2) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją
i zgód podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 - 4 w przypadkach tam
wskazanych,
3) mapy dla celów projektowych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
wykonanej przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia lub kserokopii
takiej mapy znajdującej się w bazie dokumentacji projektowych
Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o,
4) kserokopii strony dziennika budowy potwierdzającej rozpoczęcie realizacji
budynku - w przypadku gdy budynek, do którego planowane jest wykonanie
podłączenia kanalizacyjnego nie jest oddany do użytkowania.
Oddział II
Koszty kwalifikowane oraz elementy konieczne wniosku w przypadku
dofinansowania części kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji
kolektorów słonecznych
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§ 7. 1. O dotację na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 może ubiegać się
Wnioskodawca, który:
1) złoży wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 8 wraz z wymaganymi
załącznikami,
2) podpisze z Miastem Nowy Sącz umowę o udzielenie dotacji, stosownie do
postanowień Rozdziału III Regulaminu,
3) dokona zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych w okresie
obowiązywania umowy o udzielenie dotacji,
4) złoży wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami stosownie
do postanowień Rozdziału IV Regulaminu;
2. W zakresie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 do kosztów kwalifikowanych
zalicza się:
1) zakup instalacji kolektorów słonecznych - w wysokości do 600,00 zł brutto
(słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy 1 m2 powierzchni czynnej
(powierzchni apertury) kolektora,
2) montaż instalacji kolektorów słonecznych - w wysokości udokumentowanej na
rachunku lub fakturze z zastrzeżeniem § 7 ust. 3;
3. Maksymalna kwota udzielonej dotacji dla inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
w ramach kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 7 ust. 2 nie może przekroczyć
kwoty 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
§ 8. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w punkcie przyjmowania
wniosków dotacyjnych:
1) kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 1
do ogłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1,
2) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją
i zgód podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 - 4 w przypadkach
tam wskazanych.
Oddział III
Koszty kwalifikowane oraz elementy konieczne wniosku w przypadku
dofinansowania części kosztów związanych z zakupem i montażem
przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d
§ 9. 1. O dotację na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 może ubiegać się
Wnioskodawca, który:
1) złoży wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 10 wraz
z wymaganymi załącznikami,
2) przed podpisaniem z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
złoży oświadczenie wystawione przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne o braku techniczno - ekonomicznych możliwości podłączenia
nieruchomości objętej inwestycją do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
3) podpisze z Miastem Nowy Sącz umowę o udzielenie dotacji, stosownie do
postanowień Rozdziału III Regulaminu,
4) dokona zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w okresie
obowiązywania umowy o udzielenie dotacji,
5) złoży wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami stosownie
do postanowień Rozdziału IV Regulaminu.
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2. W zakresie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 do kosztów kwalifikowanych
zalicza się zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Ustala się stałą kwotę dotacji w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100).
4. Koszty wykonania prac projektowych i geodezyjnych nie stanowią kosztów
kwalifikowanych.
§ 10. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w punkcie przyjmowania
wniosków dotacyjnych:
1) kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 1
do ogłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1,
2) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją
i zgód podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 - 4 w przypadkach tam
wskazanych,
3) kserokopii strony dziennika budowy potwierdzającej rozpoczęcie realizacji
budynku - w przypadku gdy budynek, dla którego planowany jest montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest oddany do użytkowania względnie
jest w trakcie realizacji.

Rozdział III
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 11. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do
punktu przyjmowania wniosków dotacyjnych.
2. Rozpatrywanie wniosków powierza się osobie do tego upoważnionej przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
3. Osoba, o której mowa w § 11 ust. 2 jest uprawniona do weryfikacji danych
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym.
4. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub brak jest któregoś z dokumentów wskazanych
w § 3 wskutek czego wnioskowi nie można nadać dalszego biegu, osoba o której mowa
w § 11 ust. 2 wezwie na piśmie Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie
14 (słownie: czternaście) dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie
terminu pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.
§ 12. 1. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji osoba o której mowa
w § 11 ust. 2 zawiadomi Wnioskodawcę na piśmie, wzywając jednocześnie do zawarcia
z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji. O przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie również poinformowany na piśmie.
2. Za zgodą Wnioskodawcy, wyrażoną we wniosku o udzielenie dotacji,
zawiadomienie, o którym mowa w § 12 ust. 1 może nastąpić również telefonicznie
pod numerem wskazanym przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie dotacji.
3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją
administracyjną w rozumieniu ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) i nie przysługuje na
nie odwołanie.
4. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji ustalana jest przed
podpisaniem umowy z Wnioskodawcą, w oparciu o zweryfikowany przez osobę o której
mowa w § 11 ust. 2 wniosek o udzielenie dotacji oraz przedłożone przez Wnioskodawcę
dokumenty.

5

5. Wnioskodawca podpisuje umowę niezwłocznie po wezwaniu, nie później jednak
niż w terminie 14 dni (słownie: czternaście) licząc od dnia otrzymania wezwania
do podpisania umowy.
6. Niepodpisanie umowy w terminie określonym w § 12 ust. 5 jest równoznaczne
z rezygnacją przez Wnioskodawcę z wnioskowanej dotacji.

Rozdział IV
Zasady rozliczania dotacji
§ 13. 1. Środki przeznaczone ostatecznie do wypłaty z tytułu dotacji zostaną przekazane
Beneficjentowi tylko i wyłącznie po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z niniejszym
Regulaminem i zawartą umową.
2. W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa
o udzielenie dotacji, jest zobowiązany w terminie określonym w tejże umowie
do przedłożenia w punkcie przyjmowania wniosków dotacyjnych:
1) wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
ogłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1,
2) oryginałów faktur VAT lub rachunków z wyszczególnionymi kosztami
kwalifikowanymi, wystawionych na Beneficjenta, potwierdzających zakres,
termin i koszty zrealizowanej inwestycji,
3) w przypadku inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1: protokołu odbioru
robót, wystawionego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne oraz
kserokopii umowy na odbiór ścieków zawartej z podmiotem do tego
uprawnionym,
4) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i pkt 3: oświadczenia
dostawcy / wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami szczegółowymi.

Rozdział V
Nabór wniosków i wysokość środków
§ 14. 1. Terminy naboru wniosków o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym są
każdorazowo określane w ogłoszeniu o naborze wniosków opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz
na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków może nastąpić w oparciu o projekt uchwały
budżetowej przekazanej Radzie Miasta Nowego Sącza na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.).
§ 15. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zaplanowanych
na ten cel w budżecie Miasta Nowego Sącza.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor
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