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Regulamin realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dofinansowanie budowy podłączeń budynków 

do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”, polegającego na podłączeniu 

budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania  

z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja” 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa właścicieli lub podmiotów posiadających tytuł prawny do 

dysponowania podłączanymi nieruchomościami na cele budowlane (zwanych dalej 

Beneficjentami końcowymi) w Programie polegającym na podłączeniu budynków do kanalizacji 

sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej   

z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych –  

II edycja”. 

2. Pod pojęciem „podłączenie kanalizacyjne”, należy rozumieć budowę nowego podłączenia 

kanalizacyjnego z zaznaczeniem, że jest to odcinek łączący wychodzącą z budynku instalację 

kanalizacyjną  z granicą nieruchomości Beneficjenta końcowego lub z pierwszą studzienką leżącą 

w granicy nieruchomości Beneficjenta końcowego. 

3. Dofinansowanie obejmuje tylko nieruchomości zabudowane. 

 

4. Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie działania, których realizatorem będzie „WOD.-KAN.” 

Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

 

5. Warunkiem uzyskania dofinansowania dla Uczestników przedsięwzięcia posiadających szambo 

jest złożenie oświadczenia o zaprzestaniu z jego użytkowania. 

 

6. Realizacja przedsięwzięcia oraz wsparcie finansowe są uzależnione od przystąpienia  

do udziału w przedsięwzięciu minimum 10 Uczestników oraz od uzyskania dofinansowania 

WFOŚiGW w Łodzi. 

 

§2 

1. Przedsięwzięcie może obejmować następujące koszty kwalifikowane w wartości netto:  

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej; 

2) roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem podłączeń budynków do kanalizacji 

sanitarnej.  

2. Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny Beneficjenta końcowego) stanowią koszty: 

1) wykonania dokumentacji projektowej; 
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2) wykonania podłączenia na odcinku od sieci kanalizacyjnej do granicy działki podłączanej 

nieruchomości Beneficjenta końcowego; 

3) pomiarów geodezyjnych; 

4) inne niewymienione koszty. 

3. Przedsięwzięcie będzie finansowane w następujący sposób:  

1)  do 70 % kosztów kwalifikowanych netto wymienionych w § 2 ust. 1 (w zależności m.in.  

od: usytuowania miejsca włączenia do kanalizacji, posiadania dokumentacji projektowej, 

ilości osób zamieszkujących posesję) zostanie sfinansowane z dotacji pozyskanej na ten cel 

 z WFOŚiGW w Łodzi z zastrzeżeniem, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia 

efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt 

kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych  

i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM nie może przekroczyć 

2.500,00 zł /1 RLM (dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca 

przedstawia wskaźnik RLM w wysokości równej 1 a dla osób czasowo przebywających – 

proporcjonalnie do okresu ich pobytu). 

2) pozostała część kosztów, tj. wartość brutto minus dotacja, zostanie sfinansowana ze środków 

Beneficjenta końcowego. 

4. Wpłata-wkład Beneficjenta końcowego w realizację zadania na pokrycie kosztów, o których 

mowa w § 2 ust. 3, pkt. 2) zostanie dokonana w następujących terminach:  

1) I część zostanie wpłacona przez Uczestnika przedsięwzięcia w formie zaliczki w ciągu 21 dni 

od otrzymania informacji z „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. o uzyskaniu dofinansowania Projektu, 

2) II część, stanowiąca pozostałą część wkładu własnego Uczestnika przedsięwzięcia, zostanie 

uregulowana na podstawie faktury VAT w  terminie i na rachunek bankowy wskazany  

przez „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w fakturze. 

§3 

1. Do obowiązków „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  należy:  

1) aplikowanie do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie budowy podłączeń budynków  

do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa. 

2) w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu:  

a. wyłonienie Wykonawcy zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie, na wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia, 

b. wyłonienie Wykonawcy zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie, który wykona prace budowlane dotyczące realizacji niniejszego 

przedsięwzięcia, 
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c. dokonanie zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno – budowlanej 

(w przypadku Beneficjentów końcowych, którzy nie posiadają dokumentacji 

projektowej), 

d. ustalenie harmonogramu realizacji zadania,  

e. przeprowadzenie odbiorów końcowych,  

f. rozliczenie finansowe przedsięwzięcia.  

2. Do obowiązków Beneficjenta końcowego należy realizacja postanowień zawartych w niniejszym 

Regulaminie i obowiązków określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego regulaminu, w tym:  

1) terminowe dostarczanie wymaganych dokumentów (w tym dokumentu potwierdzającego tytuł 

prawny do nieruchomości),  

2) udostępnienie nieruchomości na czas robót,  

3) wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej,  

4) terminowe regulowanie należności określonych w  § 2 ust. 3 i 4,  

5) zawarcie umowy na odbiór ścieków z „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury za wykonane podłączenie.  

§4 

1. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być podmioty, które spełniają następujące warunki:  

1) są właścicielem nieruchomości, do której ma zostać wykonane podłączenie lub posiadają tytuł 

prawny do dysponowania podłączanymi nieruchomościami na cele budowlane, 

2) przedłożą w siedzibie „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, 

3) podpiszą umowę cywilno-prawną z „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  na wykonanie w ich imieniu 

podłączeń kanalizacyjnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

4) dokonają wpłat wskazanych w w/w umowie w terminach w niej określonych.  

2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc  

de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, a jej udzielenie następuje w zależności  

od zakresu prowadzonej działalności, na zasadach i w terminach określonych w:  

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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, s. 1, z późń. zm.);  

2) rozporządzeniem 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, s. 9, z późń. zm.);  
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3) rozporządzeniem 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 akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.).  

3. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, to warunkiem rozpatrzenia wniosku 

jest dodatkowe przedłożenie przez Wnioskodawcę:  

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy 

de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy 

de minimis, de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  

w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

2) informacji określonych 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.) lub w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

4. Wnioskodawcy ubiegający się o budowę podłączenia z dofinansowaniem zobowiązani są  

do złożenia w siedzibie „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Jeżeli nieruchomość zabudowana posiada więcej niż jednego właściciela, to formularz 

zgłoszeniowy  zobowiązani są wypełnić, a umowę cywilno – prawną zawrzeć wszyscy 

współwłaściciele nieruchomości lub osoba upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli. 

6. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w siedzibie Spółki ”WOD.-KAN.”  pod adresem:  

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, pokój nr 1, lub elektronicznie na adres e – mail 

projekty@wodkan-belchatow.pl. 

§5 

Kwota dofinansowania będzie traktowana jako dochody osobiste Beneficjenta końcowego  

(w przypadku osób fizycznych), które należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie otrzymanej ze Spółki „WOD.-KAN.” deklaracji  

PIT-11, chyba, że interpretacja przepisów Ministra Finansów umożliwi odstąpienie od wystawienia 

w/w deklaracji.  

 

 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy  

2. Projekt Umowy wraz z załącznikami  


