Regulamin udzielania dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielenia przez Miasto Kutno
właścicielom lub posiadającym inny tytuł prawny do dysponowania podłączanymi
nieruchomościami zabudowanymi (zwanych dalej Wnioskodawcami) dotacji celowych
zwanych dalej dotacjami, na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków
do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej
i podciśnieniowej.
§ 2. Pod pojęciem „podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej” należy rozumieć
odcinek łączący wewnętrzną instalację sanitarną w budynku z siecią kanalizacyjną.
§ 3. Podłączenia mogą być realizowane w obrębie granic Miasta Kutno, na terenach,
na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego
w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
II. Ogólne zasady udzielania dotacji
§ 4. Do ubiegania się o dotację uprawione są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

§ 5. Wnioskodawcami mogą być podmioty określone w § 4, które są:
1)właścicielami podłączanych nieruchomości zabudowanych,
2) posiadają inny tytuł prawny do dysponowania podłączanymi nieruchomościami
zabudowanymi.
§ 6. Posiadacz nieruchomości zabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym nie może
otrzymać dotacji.
§ 7. Jeżeli nieruchomość zabudowana posiada więcej niż jednego właściciela, to wniosek
o dofinansowanie muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele, bądź osoba
upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli.
§ 8. Dotacja nie będzie przeznaczana na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia przez
Wnioskodawcę, który zakończył budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej
przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie.
§ 9. Udzielane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów
poniesionych po dniu zawarcia umowy o dotację.

§ 10. Dotacje udzielane są na dotowanie kosztów, o których mowa w § 1., związanych
z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie
Miasta Kutno.
§ 11. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile Wnioskodawcy nie
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.
§ 12. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia ustalonych
na podstawie uzgodnionej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentacji projektowej wraz
z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, przy czym dotacja na wykonanie
jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące).
§ 13. Wnioskodawca zobowiązuje się do sfinansowana ze środków własnych pozostałej
części kosztu całkowitego przedmiotowego przedsięwzięcia.
§ 14. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, złożony
w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków i dotyczy planowanego wykonania
podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2. Wniosek powinien określać dane wnioskodawcy oraz informacje o inwestycji konieczne
do oceny wniosku zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do wniosku należy
dołączyć
dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania podłączaną
nieruchomością
zabudowaną oraz uzgodnioną z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie dokumentację projektową wraz z
przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.
2a. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, stanowić ona będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 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
z 24.12.2013 r.) lub
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia 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 minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
2b. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy
dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) a także rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz.
810).
2c. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 roku.”

3. Wzór wniosku określi Prezydent Miasta Kutno.

§ 15. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności miejsce i termin ich
składania, następuje w przypadku przeznaczenia środków na wykonanie podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno w budżecie
Miasta Kutno i ich zabezpieczeniu w uchwale budżetowej na dany rok. Ogłoszenie
o naborze wniosków będzie podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Kutno.
§ 16. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kutno, w danym roku budżetowym.
§ 17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pomiędzy
Prezydentem Miasta Kutno, a Wnioskodawcą.

III. Warunki ubiegania się o dotację
§ 18. Osoby ubiegające się o dotację winny złożyć w Urzędzie Miasta Kutno kompletny
wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kutno na wykonanie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno wraz z wymaganymi
załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku.
§ 19. Warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi
oraz innymi należnościami wobec Miasta Kutno.

IV. Tryb postępowania oraz kryteria przyznawania dotacji
§ 20. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując
maksymalną kwotę dofinansowania na każdy złożony wniosek.
§ 20a. Wnioski złożone po wyczerpaniu się środków finansowych przeznaczonych
na dotację, w danym roku budżetowym, przechodzą automatycznie na rok następny, jako
pierwsze w kolejności.
§ 21. 1. Rozpatrywanie wniosków przeprowadza „Komisja Oceny Wniosków" powołana
przez Prezydenta Miasta Kutno, odrębnym zarządzeniem.
2. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
3. Wnioski niespełniające warunków zawartych w „Regulaminie” pozostaną bez
rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
§ 22. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Kutno na wniosek „Komisji
Oceny Wniosków”.
§ 23. Z osobami, którym przyznano dotację zostaje zawarta umowa pomiędzy
Wnioskodawcą, a Miastem Kutno.
§ 24. Podmiot, który uzyskał dotację zobowiązany jest do podpisania umowy na odbiór
ścieków komunalnych w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego
odbioru robót (przekazania do eksploatacji urządzenia).

§ 25. W okresie 5 lat od daty przyznania dotacji podmiot, który uzyskał dotację
zobowiązany jest do:
1) zapewnienia trwałości przedsięwzięcia rozumianej jako zachowanie efektu rzeczowego
i ekologicznego wskazanego w umowie;
2) poddania się kontroli przeprowadzanej przez „Komisję Oceny Wniosków”;
3) przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji.

V. Sposób rozliczania dotacji
§ 26. Celem rozliczenia dotacji, ubiegający się o dotację, z którym została zawarta umowa,
zobowiązany jest w terminie do 30 grudnia roku, w którym przyznano dotację,
do pisemnego poinformowania Urzędu Miasta Kutno o zrealizowaniu podłączenia
i dostarczenia:
1) faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty,
2) kserokopii umowy na odbiór ścieków komunalnych zawartej z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie.
§ 27. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia
przez "Komisję" niespełnienia warunków określonych w niniejszym "Regulaminie"
w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji.

VI. Dodatkowe warunki
§ 28. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Prezydent Miasta Kutno
podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Kutno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) nazwę zadania, na realizację, którego dotacja została udzielona,
2) wysokość udzielonej dotacji,
3) imię i nazwisko osoby/ nazwę podmiotu, który otrzymał wsparcie,
4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.
§ 29. Otrzymujący dotację wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej
wykonanego podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez Urząd
Miasta Kutno oraz upoważnia Urząd do wykorzystywania jej m.in. w celach promocyjnych
tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie
internetowej itp.

