Uchwała Nr LVI/530/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków
budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 594 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 4 i 5
i art. 400 a ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, określone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioski w sprawie udzielenia dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, nie zakończone
zawarciem umowy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą
wg postanowień niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr XV/139/2011 z dnia 27 września 2011 r.,
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/530/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 października 2013 r.

Zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych
ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska
Rozdział I
Przepisy ogólne
Ustala się zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie zadań
związanych z ochroną środowiska, obejmujących inwestycje na terenie Miasta Nowego Sącza
w zakresie:
1. wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
2. zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych;
3. zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do
5m³/d.
Rozdział II
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania kosztów wykonania podłączenia
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
§ 1. 1. Dotacja celowa obejmuje zwrot części kosztów wykonanego podłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej.
2. Przez podłączenie należy rozumieć odcinek kanalizacji łączącej budynek z siecią
kanalizacji sanitarnej.
3. Dotacja celowa przeznaczona jest dla podmiotów będących osobami fizycznymi przy
spełnieniu następujących kryteriów:
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się wykonać
podłączenie do kanalizacji sanitarnej;
b) uzyskanie w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. kserokopii projektu podłączenia
do sieci kanalizacyjnej - jeśli zostało zaprojektowane;
c) w przypadku braku projektu podłączenia w dokumentacji projektowej posiadanej
przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. wykonanie we własnym zakresie projektu
podłączenia sanitarnego.
§ 2. 1. Do wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Wnioskujący
może uzyskać dotację w wysokości maksymalnie do 100,00 zł., za 1 m bieżący podłączenia,
jednak nie więcej niż do długości 100 m podłączenia oraz do 500,00 zł., na każdą konieczną
do zabudowania na linii podłączenia studnię kanalizacyjną.
2. Koszty wykonania prac projektowych i geodezyjnych ponosi inwestor i nie podlegają
one dotowaniu.

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § 1. jest:
a) złożenie kompletnego wniosku zawierającego dane, o których mowa w § 1. i § 3.
ust. 2;
b) zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem
Nowy Sącz;
c) podpisanie przez Wnioskodawcę umowy o odbiór ścieków z Sądeckimi
Wodociągami Sp. z o. o. nie później niż w terminie do 31.10.2015 r.
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:
a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy;
b) oznaczenie nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji
(nr działki/obręb);
c) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem należy przedłożyć pisemną
zgodę właściciela na realizację inwestycji;
d) długość planowanego podłączenia oraz ilość studni kanalizacyjnych koniecznych
do zabudowania na przedmiotowym podłączeniu.
3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym lub
merytorycznym przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
4. Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub merytorycznych podlega
odrzuceniu, o którym to fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
5. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest kompletny wniosek,
zawierający wymagane informacje, o których mowa w § 1. i § 3. ust. 2.
6. Umowy o udzielenie dotacji, na inwestycje spełniające kryteria, o których mowa
w ust. 1. będą zawierane według kolejności złożonych wniosków, do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku
kalendarzowym.
7. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy Wnioskodawca zostanie powiadomiony
i wezwany do podpisania umowy, którą należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do podpisania umowy.
8. Niepodpisanie umowy w terminie określonym w ust. 7 będzie równoznaczne
z rezygnacją z wnioskowanej dotacji.
§ 4. 1. Przekazanie dotacji nastąpi, w formie przelewu na konto Wnioskodawcy lub odbioru
osobistego kwoty przyznanej dotacji w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza,
po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa
w § 1. i § 3. ust. 2.
2. Wykaz niezbędnych do rozliczenia dokumentów:
a) wniosek o wypłatę dotacji;
b) oryginał faktury/rachunku za wykonanie podłączenia, faktura/rachunek powinna
wskazywać Wnioskodawcę, jako nabywcę;
c) kopia podpisanej umowy na odbiór ścieków z Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o.;
d) kopia powykonawczego namiaru geodezyjnego.
3. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych
wniosków oraz dokonania porównania zakresu robót wyszczególnionych na fakturze/
rachunku ze stanem faktycznym.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zakresem robót wyszczególnionych
w przedłożonym rachunku, a stanem faktycznym stwierdzonym w wyniku kontroli Urząd Miasta ma prawo odstąpić od udzielenia dotacji celowej.

§ 5. 1. Wnioski przyjmowane będą na bieżąco w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska.
2. Termin składania wniosków na dofinansowanie podłączeń w danym roku
kalendarzowym upływa z dniem 30 października.
3. Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do rozliczenia wniosku o wypłatę
dotacji przypada na dzień 10 grudnia danego roku kalendarzowego.
4. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w danym roku kalendarzowym,
złożone wnioski będą rozpatrywane i realizowane sukcesywnie w latach kolejnych,
pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta.
Rozdział III
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania kosztów związanych
z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych
§ 6. 1. Dotacja celowa obejmuje zwrot części kosztów zakupu i montażu instalacji kolektorów
słonecznych.
2. Osoba fizyczna ubiegająca się o udzielenie dotacji ma obowiązek udokumentować
posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego w obrębie, którego ma nastąpić montaż
instalacji kolektorów słonecznych, zlokalizowanego w obrębie granic.
§ 7. 1. Do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych wnioskujący może uzyskać
dotację w wysokości 600,00 zł., za 1 m² łącznej powierzchni netto (aktywnej) kolektora.
Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 3000,00 zł., brutto.
§ 8. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § 6. jest:
a) złożenie kompletnego wniosku, o którym mowa w § 6. i § 8. ust. 2;
b) zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem
Nowy Sącz.
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:
a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy;
b) oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja (nr działki/
obręb);
c) tytuł prawny do budynku mieszkalnego w obrębie którego ma nastąpić montaż
instalacji kolektorów słonecznych;
d) opis planowanej inwestycji zawierający określenie orientacyjnej powierzchni
czynnej kolektorów;
e) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem należy przedłożyć
pisemną zgodę właściciela na realizację inwestycji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
4. Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub merytorycznych podlega
odrzuceniu, o którym to fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
5. Umowy o udzielenie dotacji, na inwestycje spełniające kryteria zawarte w § 6. i § 8.
ust. 2 będą zawierane według kolejności złożonych wniosków, do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku
kalendarzowym.
6. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy Wnioskodawca zostanie powiadomiony
i wezwany do podpisania umowy, którą należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do podpisania umowy.

7. Nie podpisanie umowy w określonym w ust. 6 terminie będzie równoznaczne
z rezygnacją z wnioskowanej dotacji.
§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta
w Nowym Sączu dokumenty potwierdzające jej wykonanie:
a) oryginał faktury/rachunku za zakup, lub zakup i montaż instalacji; faktura powinna
wskazywać Wnioskodawcę, jako nabywcę;
b) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej prace o zainstalowaniu
kolektorów słonecznych pod adresem wskazanym we wniosku oraz wykonaniu
prac zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Przekazanie dotacji nastąpi, w formie przelewu na konto Wnioskodawcy lub odbioru
osobistego kwoty przyznanej dotacji w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza,
po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów o których mowa
w § 6. i § 8. ust. 2.
3. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych
wniosków oraz dokonania porównania zakresu robót wyszczególnionych na fakturze/
rachunku ze stanem faktycznym.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zakresem robót
wyszczególnionych w przedłożonym rachunku, a stanem faktycznym stwierdzonym
w wyniku kontroli - Urząd Miasta Nowego Sącza ma prawo odstąpić od udzielenia dotacji
celowej.
§ 10. 1. Termin składania wniosków na dofinansowanie inwestycji przewidzianych w danym
roku kalendarzowym upływa z dniem 30 października.
2. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 30 listopada a termin
dostarczenia do Urzędu Miasta dokumentów, o których mowa w § 6. i § 8. ust. 2 na dzień
10 grudnia danego roku kalendarzowego.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie zakupu lub montażu instalacji kolektorów słonecznych w danym roku
kalendarzowym, złożone wnioski będą rozpatrywane i realizowane sukcesywnie w latach
kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel
w budżecie Miasta.
Rozdział IV
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania kosztów związanych
z zakupem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków
§ 11. Dotacja celowa obejmuje zwrot części kosztów zakupu i montażu przydomowych
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d; przy spełnieniu następujących kryteriów:
a) posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się zainstalować
przydomową oczyszczalnię ścieków;
b) braku ekonomiczno - technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do
istniejącej lub planowanej kanalizacji sanitarnej.
§ 12. Do przydomowych oczyszczalni ścieków ustala się stałą wysokość dotacji w wysokości
2000,00 zł.

§ 13. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § 11. jest:
a) złożenie kompletnego wniosku zawierającego dane o których mowa w § 11.
i § 13. ust. 2;
b) zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem
Nowy Sącz.
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:
a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy;
b) oznaczenie nieruchomości, na której zamierza się zainstalować przydomową
oczyszczalnię ścieków (nr działki/obręb);
c) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się
zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków;
d) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem należy przedłożyć
pisemną zgodę właściciela na realizację inwestycji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
4. Wniosek niespełniający wymogów formalnych i merytorycznych podlega odrzuceniu,
o którym to fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
5. Umowy o udzielenie dotacji, na inwestycje spełniające kryteria zawarte § 11. i § 13.
ust. 2 będą zawierane w kolejności złożonych wniosków do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku kalendarzowym.
6. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy wnioskodawca zostanie powiadomiony
i wezwany do podpisania umowy, którą należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dania otrzymania wezwania do podpisania
umowy.
7. Niepodpisanie umowy w określonym w ust. 6 terminie będzie równoznaczne
z rezygnacją z wnioskowanej dotacji.
§ 14. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta
w Nowym Sączu dokumenty potwierdzające jej wykonanie:
a) oryginał faktury/rachunku za zakup, lub zakup i montaż instalacji; faktura
powinna wskazywać Wnioskodawcę, jako nabywcę;
b) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej prace o zainstalowaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków pod adresem wskazanym we wniosku oraz
wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Przekazanie dotacji nastąpi, w formie przelewu na konto Wnioskodawcy lub
odbioru osobistego kwoty przyznanej dotacji w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza,
po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów o których mowa
w § 11. i § 13. ust. 2.
3. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności
złożonych wniosków oraz dokonania porównania zakresu robót wyszczególnionych na
fakturze/rachunku ze stanem faktycznym.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zakresem robót
wyszczególnionych w przedłożonym rachunku, a stanem faktycznym stwierdzonym
w wyniku kontroli - Urząd Miasta Nowego Sącza ma prawo odstąpić od udzielenia
dotacji celowej.

§ 15. 1. Termin składania wniosków na dofinansowanie inwestycji przewidzianych w danym
roku kalendarzowym upływa z dniem 30 października.
2. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 30 listopada a termin
dostarczenia do Urzędu Miasta dokumentów, o których mowa w § 11. i § 13. ust. 2 na dzień
10 grudnia danego roku kalendarzowego.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie zakupu lub montażu instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski będą rozpatrywane i realizowane
sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten
cel w budżecie Miasta.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 16. Niniejsze zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska podaje się do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto poprzez wywieszenie na tablicach
osiedlowych oraz na tablicy Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

