PROGRAM PRIORYTETOWY

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO
SYSTEMU KANALIZACYJNEGO
§1
Ogólne postanowienia
1.

Cel Programu: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa
łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów
Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

2.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232)
Ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

3.

Okres wdrażania Programu
Wdrażanie Programu: w latach 2014-2016
Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku

4.

Budżet Programu: 8.000.000,00 zł. (słownie złotych: osiem milionów)

5.

Beneficjenci:
Beneficjent (Wnioskodawca) - jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący
usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno–
ściekowej z terenu województwa łódzkiego.
Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) – właściciele lub posiadający prawo do dysponowania
podłączanymi nieruchomościami.

6.

Wskaźniki osiągnięcia celu – efekty rzeczowe i ekologiczne:
1) efekt rzeczowy - wykonanie 4.000 sztuk podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,
2) efekt ekologiczny - równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez nowo wybudowane
podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej wyniesie 12.000 RLM.

§2
Nabór wniosków
1. Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu na formularzach opracowanych przez Fundusz
i dostępnych na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl.
2. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2016 roku lub do
wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana jest
jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu).
3. Beneficjent może złożyć jeden wniosek w ciągu roku kalendarzowego, przy czym wniosek ten musi
dotyczyć wykonania minimum 50 sztuk podłączeń.

§3
Zasady udzielania dofinansowania
1.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji.

2.

Intensywność i warunki dofinansowania
Kwota wsparcia wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie
jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące).

3.

Rodzaje przedsięwzięć
1) W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia polegające na wykonaniu podłączeń
budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej
i podciśnieniowej.
2) Program realizowany jest na terenach, na których istnieje możliwość podłączenia się
do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
3) Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są przedsięwzięcia realizowane wyłącznie
na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania
pomocy, bądź na nieruchomościach niezabudowanych, dla których do dnia złożenia
Beneficjentowi wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego została wydana
ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które będą zabudowane budynkami, których
użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

4.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
1) Koszty uznawane za kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem stanowią
koszty związane z realizowanym zadaniem służące uzyskaniu efektu rzeczowego
i ekologicznego:
a) koszty kwalifikowane (dofinansowanie Funduszu i udział własny) stanowią:
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej,
- roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków
do kanalizacji sanitarnej.
b) koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- pomiary geodezyjne,
- nadzór inwestorski.
2) Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile Beneficjentowi końcowemu
(odbiorcy pomocy) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

3) Udzielane w ramach Programu dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na
pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych po dniu złożenia wniosku u Beneficjenta
przez Beneficjenta końcowego.
5. Rozliczenie dofinansowania
1) Rozliczenie umowy następuje na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Beneficjenta
lub na Beneficjenta końcowego.
2) Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest przedłożenie w Funduszu przez Beneficjenta :
a) kserokopii protokołów odbioru technicznego wykonania podłączeń budynków do kanalizacji
sanitarnej – w odniesieniu do każdego Beneficjenta końcowego,
b) zestawienia umów na odbiór ścieków komunalnych.

§4
Inne warunki dofinansowania
1. Pomoc finansowa ze środków Funduszu udzielana w ramach Programu nie będzie przeznaczana na
pokrycie kosztów realizacji zadania przez Beneficjenta końcowego, który zakończył budowę
podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku o jego dofinansowanie
u Beneficjenta.
2. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania przez Beneficjenta końcowego
trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość
zadania rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie
o dofinansowanie.
3. Przy realizacji zadania znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
4. Odpowiedzialność za wybór Beneficjentów końcowych (odbiorców pomocy) ponosi Beneficjent,
w tym również za weryfikację ich praw dotyczących dysponowania podłączaną nieruchomością
i posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji.
5. Jeżeli udzielenie dotacji przez Beneficjenta następuje na podstawie art. 403 ust. 4 i następne
ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie
przez Beneficjenta uchwały właściwej Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. W przypadku
podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych Gminy w zakresie
gospodarki wodno – ściekowej wymagane jest posiadanie stosownego Regulaminu. Regulamin
winien określać co najmniej:
1) Beneficjentów końcowych uprawnionych do uzyskania dofinansowania,
2) warunki i wysokość dofinansowania,
3) tryb składania wniosków,
4) sposób rozliczenia i udokumentowania osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego przez
Beneficjenta końcowego,
5) sposób zagwarantowania zachowania trwałości projektu,

6) informację o konieczności poddania się kontroli WFOŚiGW w Łodzi u Beneficjenta końcowego.
6. W przypadkach, w którym przekazanie dofinansowania Beneficjentowi stanowić będzie pomoc
publiczną Beneficjent zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie.
7. W przypadku gdy dofinansowanie udzielone przez Beneficjenta Beneficjentowi końcowemu
stanowić będzie dla niego przychód, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania odpowiednich
przepisów w tym zakresie.

§5
Regulacje uzupełniające
1. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
2. Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
3. Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
4. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, obowiązujące na dzień podjęcia decyzji
o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu,
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.

