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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy 
Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/295/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do 
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

1) Skreśla się treść §1 ust. 2 uchwały i wpisuje w to miejsce treść następującą: 

"2. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis 
i pomoc de minimis w rolnictwie, zasady udzielania dotacji określone w niniejszej uchwale obowiązują do dnia 
31 grudnia 2023 roku." 

2) Dodaje się w § 1 ust. 21 w brzmieniu: 

"21. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis 
i pomoc de minimis w rybołówstwie, zasady udzielania dotacji określone w niniejszej uchwale obowiązują do 
dnia 31 grudnia 2020 roku." 

3) Skreśla się treść § 2 ust. 3 uchwały i wpisuje w to miejsce treść następującą: 

"3. Dotacja na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego może zostać udzielona 
wnioskodawcy tylko jeden raz dla danej nieruchomości przyłączanej przez Wnioskodawcę do gminnej sieci 
kanalizacyjnej lub wodociągowej." 

4) Skreśla się treść § 2 ust. 5 uchwały i wpisuje w to miejsce treść następującą: 

"5. Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 
i wodociągowego jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji, o których 
mowa w § 1 w budżecie Gminy Hyżne na dany rok budżetowy." 

5) Skreśla się treść § 3 ust. 8 uchwały i wpisuje w to miejsce treść następującą: 

"8. Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.: 

1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza; 

2) dokumenty świadczące o poniesionych kosztach (faktury lub rachunki związane z budową przyłącza  
kanalizacyjnego lub wodociągowego); 

3) zaświadczenie albo oświadczenie oraz informacje o pomocy de minimis, o której mowa w § 1 ust. 3 i 4; 

4) kserokopię dokumentów potwierdzających zapłatę kosztów, o których mowa w pkt. 2; 

5) inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicem polowym." 

6) Skreśla się treść § 4 ust. 6 uchwały i wpisuje w to miejsce treść następującą: 
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"6. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na konto bankowe wskazane we wniosku przez 
Wnioskodawcę w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLIII/295/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
i wodociągowych do nieruchomości, polegające na wydłużeniu terminu obowiązywania uchwał do dnia
31.12.2023 r. i do dnia 31.12.2020 r.

W najbliższych latach gmina zamierza korzystać z pomocy finansowej państwa na rozbudowę infrastruktury
sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Rozbudowa sieci umożliwi podłączanie się do mieszkańców do zbiorczej
sieci wod – kan. Uchwała ma na celu zachęcenie do korzystania z gminnej infrastruktury wodociągowo -
kanalizacyjnej.

Treść wprowadzonych w uchwale zmian ma również na celu uproszczenie załączników składanych do
wniosku o udzielenie dotacji oraz uściślenie jej treści.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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