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Załącznik nr 1 do Uchwały 2/2022 z dnia 17.01.2022r 

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku                                                     

 

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska projektu „Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Łask”.  

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) z udziałem dofinansowania 

z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja" 

udzieloną na cele określone w niniejszym Regulaminie; 

2. Projekcie - projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku 

pn. "Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask" 

dotyczący udzielania dotacji celowej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( WFOŚiGW w 

Łodzi) pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja";  

3. Celem projektu „Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Łask”, jest budowa podłączeń kanalizacyjnych, służąca poprawie stanu wód powierzchniowych 

oraz podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 

mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

4. Przedsięwzięciu - budowa przyłącza budynku do kanalizacji sanitarnej dla Wnioskodawcy/ 

beneficjenta końcowego; 

5. Przyłączu kanalizacyjnym - zgodnie z Programem Priorytetowym WFOŚiGW w Łodzi, odcinek 

przewodu kanalizacyjnego łączącego wewnętrzną instalację sanitarną w budynku z siecią 

kanalizacji sanitarnej;  

6. Trwałości projektu - oznacza to okres 5 lat od daty zakończenia projektu objętego 

dofinansowaniem, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie zakończenia projektu;  

7. Wnioskodawcy/ beneficjencie końcowym - osoba fizyczna ubiegająca się o udzielenie dotacji 

posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowanym lub 

nieruchomości niezabudowanej, dla której została wydana ostateczna decyzja - pozwolenie na 

budowę, a jej użytkowanie rozpocznie się w terminie 6 ( sześciu ) miesięcy od zakończenia 

projektu, które nastąpi nie później niż 31.12.2022r; 
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8. Wykonawcy – rozumie się przez to podmiot wykonujący, na podstawie umowy z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, roboty budowlane związane z 

podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej. 

 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania i rozliczania dotacji ze 

środków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 

podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask, w tym zasady 

dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli 

wykorzystania udzielonej dotacji. 

 

2. Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku  zakładający 

udzielanie dotacji na budowę podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej pn. „Budowa 

podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask” jest przedmiotem 

wniosku o dofinansowanie z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( WFOŚiGW w Łodzi ) pn.  

"Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja" 

3. Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi).  

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku planuje złożyć do 

WFOŚiGW w Łodzi projekt o dofinansowanie budowy minimum 10 przyłączy kanalizacji 

sanitarnej  do budynków na terenie Gminy Łask. 

5. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.), który wykona 

podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej dla wyłonionych na podstawie niniejszego 

Regulaminu Wnioskodawców/beneficjentów końcowych. 

6. Przed przystąpieniem do programu „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku dokona naboru 

wniosków od mieszkańców zainteresowanych udzieleniem dotacji ze środków WFOSiGW w 

Łodzi. 

7. Na podstawie złożonych wniosków spełniających kryteria konkursu o których mowa w pkt. 6 

zawarta zostanie umowa cywilno – prawna określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne 

i finansowe, związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączeń 

budynków do kanalizacji sanitarnej z każdym z ubiegających się o dotacje, w oparciu o 

wnioskowane planowane koszty realizacji inwestycji z zastrzeżeniem pkt. 8. Wzór umowy 

cywilno – prawnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Realizacja umowy 

uzależniona będzie od pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku nie otrzymania dofinansowania umowa zostanie 
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rozwiązana o czym MPWIK w Łasku Sp. z o.o. powiadomi Beneficjenta końcowego – osobę 

zainteresowaną przyłączeniem.   

8. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi  i wyborze Wykonawcy Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokona aktualizacji kosztów robót 

budowlanych (na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego) i  podpisze aneksy  do 

zawartych wg pkt. 7 umów z Wnioskodawcami/ beneficjentami końcowymi. 

 

§ 3. 

Warunki udzielania dotacji 

1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są osoby fizyczne 

posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowanym w dniu 

otrzymania pomocy lub nieruchomości niezabudowanej, dla której została wydana ostateczna 

decyzja - pozwolenie na budowę, a jej użytkowanie rozpocznie się w terminie 6 (sześciu) 

miesięcy od zakończenia projektu, które nastąpi nie później niż 31.12.2022r. 

2. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są osoby, których 

nieruchomości zlokalizowane są na terenie Gminy Łask, wyłącznie na obszarach, na których 

istnieje możliwość podłączenia do istniejącego lub będącego w trakcie budowy zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. 

3. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są osoby  nie 

posiadające zaległości z tytułu z tytułu opłat za usługi względem MPWIK w Łasku Sp. z o.o. 

4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie przyłącza kanalizacyjnego oraz na zawarcie 

umowy cywilno - prawnej o której mowa w  paragrafie 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu.  

5. Posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie może ubiegać się o 

udzielenie dotacji. 

6. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów realizacji takich podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej, dla których Wnioskodawca/ beneficjent końcowy nie zakończył ich 

budowy przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

7. Otrzymanie dotacji wiąże się z obowiązkiem podpisania z Miejskim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. umowy na odbiór ścieków niezwłocznie po sporządzeniu 

protokołu odbioru technicznego wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, ale 

nie później niż w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty jego sporządzenia. 

8. Dotacja może być udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tej samej nieruchomości. 

 

§ 4 

Wysokość dofinansowania, koszty kwalifikowane. 
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1. Wysokość dotacji na budowę podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej dla Wnioskodawcy/ 

beneficjenta końcowego określona zostanie w umowie cywilno - prawnej,  

o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

2. Dotacja przeznaczona będzie na współfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

polegającego na budowie podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji 

grawitacyjnej i/lub ciśnieniowej. 

3. Dofinansowaniu podlegać będą następujące kwalifikowane koszty przedsięwzięcia: 

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

b) roboty budowlano - montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej. 

4. Dofinansowaniu nie będą podlegały koszty niekwalifikowane (jeżeli wystąpią stanowić będą 

wyłącznie koszt Wnioskodawcy/ beneficjenta końcowego):  

a) wykonanie dokumentacji projektowej; 

b) pomiary geodezyjne; 

c) nadzór inwestorski; 

d) koszty podatku VAT; 

e) inne nie wymienione koszty, których na etapie składania wniosku nie dało się przewidzieć w 

tym koszty wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

5. Dofinansowanie dla Wnioskodawcy/beneficjenta końcowego zależne będzie od wysokości 

przyznanego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku dofinansowania 

w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja" i wyniesie: 

 - do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zastrzegając, że WFOŚiGW w Łodzi 

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 (Równoważna Liczba Mieszkańców) nie 

może przekroczyć 2 500,00 zł/1RLM; 

 - dofinansowanie odnosi się wyłącznie do kwot netto, tj. bez podatku VAT. 

6. Wnioskodawca - Beneficjent końcowy zobowiązany będzie do pokrycia ze środków własnych 

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o kwotę dotacji oraz całości kosztów niekwalifikowanych 

budowy podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w wysokości  i terminach określonych w 

umowie cywilno - prawnej zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Łasku. 

7. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania i poniesienia kosztów rozbiórki i ponownego 

ułożenia istniejącego utwardzenia na posesji (np. kostka betonowa, płyty, asfalt itp.) oraz usunięcia lub 

przeniesienia nasadzeń znajdujących się w śladzie planowanego przyłącza. 
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§ 5. 

Tryb udzielania dotacji 

1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę/beneficjenta końcowego do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku wniosku o udzielenie 

dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku  – www.mpwik-lask.pl. W 

ogłoszeniu określony będzie termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków. 

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu w formie papierowej do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Łasku ul. Tylna 9,  

98-100 Łask. 

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

5. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez mieszkańców Gminy Łask do 

nieruchomości których została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy 

Łask”  

6. Wnioski dostarczone do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku 

przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie, 

o czym Wnioskodawca/ beneficjent końcowy zostanie poinformowany pisemnie.  

7. Przyznawanie dotacji odbywać się będzie do wyczerpania limitu podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej założonych w projekcie złożonym w ramach Programu Priorytetowego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi) 

pn. " Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja". 

8. W sytuacji gdy kilka wniosków będzie miało tę samą datę wpływu, a przekroczony zostanie limit 

założonych w projekcie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, o ostatecznym przyznaniu 

pomocy finansowej zdecyduje kolejność numeracji wynikająca z rejestracji wniosków w książce 

wpływu korespondencji w MPWIK w Łasku Sp. z o.o.  

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszego zakończenia, unieważnienia naboru lub wprowadzenia zmian określających np. 

termin przyjmowania wniosków. Informacja w tym zakresie będzie podana na stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa - www.mpwik-lask.pl . 

10. Wnioskodawca / Beneficjent końcowy może na każdym etapie trwania naboru wycofać złożony 

wniosek. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łasku. 

11. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. 

http://www.mpwik-lask.pl/
http://www.mpwik-lask.pl/
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12. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ma prawo wezwać 

Wnioskodawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku  

w wyznaczonym terminie. 

13. Brak wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie 

spowoduje jego odrzucenie. 

14. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nieuzupełnione pomimo 

wezwania do uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez 

podmiot nieuprawniony – zostaną odrzucone. 

15. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku zawiadomi pisemnie 

wnioskodawcę o zakwalifikowaniu się, a także o odrzuceniu wniosku (z przyczyn formalnych), a w 

przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania wyznaczy termin podpisania umowy 

cywilno - prawnej, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

16. W przypadku, gdy ilość złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy pułap 

planowanych do wykonania w ramach projektu przyłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej 

powstanie lista rezerwowa. 

17. Dofinansowanie wniosku z listy rezerwowej nastąpi w przypadku, gdy nie dojdzie do skutku 

podpisanie umowy cywilno - prawnej pomiędzy Wnioskodawcą/ beneficjentem końcowym, a 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku lub w przypadku 

zwiększenia ilości dofinansowywanych przyłączeń. 

 

§ 6. 

Wniosek o udzielenie dotacji 

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w terminie od 17 stycznia 2022r do 15 marca 2022r do godziny 14:00. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Łasku. Wniosek o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawierać będzie: 

a) informacje o wnioskodawcy / Beneficjencie końcowym, 

b) miejsce lokalizacji przedsięwzięcia, 

c) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest 

przedsięwzięcie, 

d) liczbę mieszkańców w budynku planowanym do podłączenia do kanalizacji sanitarnej. 

4. Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

c) nie posiada względem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Łasku zaległości z tytułu opłat za usługi; 
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d) zobowiązuje się do zawarcia umowy cywilno - prawnej z Miejskim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku określającej  wzajemne zobowiązania 

organizacyjne i finansowe, związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na 

wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej – Załącznik nr 2 do regulaminu 

e) wyraża zgodę na wejście na teren nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, w celu 

wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej; 

f) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Łasku należności za wykonane przyłącze w wysokości i terminach określonych 

w zawartej umowie; 

g) zobowiązuje się do podpisania z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na odbiór ścieków niezwłocznie po sporządzeniu protokołu 

odbioru technicznego wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, ale nie 

później niż w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty jego sporządzenia; 

h) zobowiązuje się przez 5 (pięć ) lat od daty zakończenia realizacji projektu, do zachowania 

efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia tj. data rozliczenia umowy pomiędzy 

MPWIK w Łasku Sp. z o.o. z instytucją finansującą tj. WFOŚiGW w Łodzi; 

i) otrzymanie dotacji nie spowoduje podwójnego finansowania wydatków tzn. sytuacji w 

której następuje refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków 

publicznych  – wspólnotowych lub krajowych; 

j) informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i 

prawnym. 

5. Do wniosku Wnioskodawca / Beneficjent końcowy przedkłada: 

a) dokumenty potwierdzające własność/współwłasność nieruchomości, na której 

realizowana będzie inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.), 

b) aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż  

3 ( trzy )  miesiące ),  

c) dokumentację projektową przedsięwzięcia wraz z kosztorysem robót budowlanych, 

d) oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na budowę podłączenia 

budynku do kanalizacji sanitarnej wraz z upoważnieniem dla Beneficjenta końcowego 

do podpisania umowy dotacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Łasku w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy 

nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób), 

e) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (dotyczy budynków w trakcie 

budowy). 

6. Załączniki do wniosku powinny być złożone w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku dostarczenia kopi dokumentu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku może zażądać dostarczenia oryginału dokumentu do wglądu.  

7. Wnioskodawca – Beneficjent końcowy dostarcza do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku jeden egzemplarz wypełnionego wniosku o dofinansowanie w wersji 
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papierowej wraz z załącznikami, czytelnie podpisany przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest 

zobowiązany posiadać swoją kopię złożonych dokumentów.  

 

§ 7. 

Wypłata i rozliczenie dofinansowania 

1. Wykonawca, na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, wykona podłączenia budynków do 

kanalizacji sanitarnej dla wyłonionych na podstawie niniejszego Regulaminu 

Wnioskodawców/beneficjentów końcowych. 

2. Roboty budowlane będą przedmiotem odbioru technicznego wykonania podłączenia budynku do 

kanalizacji sanitarnej, z którego zostanie sporządzony pisemny protokół.  

3. Wnioskodawca/ beneficjent po podpisaniu umowy cywilno – prawnej o której mowa w § 2 ust. 7 

niniejszego Regulaminu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku 

dokona wpłaty zaliczki w wysokości 2000 PLN (dwa tysiące złotych netto). na podstawie 

wystawionej faktury VAT. Końcowe rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT wynikającej z podpisania protokołu odbioru technicznego wykonania podłączenia 

budynku do kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca dokona wpłaty na wskazane konto Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku pozostałego wkładu własnego 

pomniejszonego o dotację oraz zaliczkę zgodnie z zawartą ww. umową. 

4. Wkład własny i zaliczka Wnioskodawcy/ beneficjenta końcowego wraz z dofinansowaniem ze 

środków WFOŚiGW w Łodzi stanowić będzie zapłatę za realizację przyłącza budynku do kanalizacji 

sanitarnej dla Wykonawcy. 

5. Wnioskodawca/ beneficjent końcowy będzie zobowiązany do złożenia do MPWIK w Łasku  

Sp. z o.o. rozliczenia otrzymanej dotacji na budowę przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej 

zawierającego: 

a) wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu na wskazane konto Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku wkładu własnego; 

b) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego, osadników ścieków lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków (jeśli dotyczy); 

c) oświadczenie o zachowaniu trwałości przedsięwzięcia; 

d) kopii umowy  na odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej. 

6. Rozliczenie dotacji winno  być złożone w terminie do 28 dni od zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia tj. sporządzenia protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłączenia.  

7. Załączniki do Rozliczenia dotacji powinny być złożone w oryginale lub kopi poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. W przypadku dostarczenia kopi dokumentu Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku może zażądać   dostarczenia oryginału dokumentu do 

wglądu. 

 

§ 8. 



                                                                                  
 

Strona 9 z 9 
 

Trwałość projektu 

1. Wnioskodawca /  beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania efektu rzeczowego i 

ekologicznego przedsięwzięcia przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu objętego 

dofinansowaniem, licząc od daty rozliczenia umowy pomiędzy MPWIK w Łasku Sp. z o.o. z 

instytucją finansującą tj. WFOŚiGW w Łodzi.  

2. Wnioskodawca/ beneficjent końcowy zobowiązuje się do utrzymania zawartej z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. umowy na odbiór ścieków przez okres 

trwałości projektu. 

3. Wnioskodawca /  beneficjent końcowy może przenieść uprawnienia wynikające z umowy dotacji 

na następcę prawnego w przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności, na której ma być 

realizowany lub został zrealizowany przedmiot dotacji.  

4. Do kompetencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku należy 

prawo do kontrolowania prawidłowości użytkowania przyłącza w okresie trwałości projektu. 

Prawo do kontrolowania przedsięwzięcia przysługuje także pracownikom WFOŚiGW w Łodzi. 

5. Wnioskodawca związany jest warunkami Regulaminu w okresie od złożenia wniosku do końca 

okresu trwałości projektu. 

 

§ 9. 

1. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji, licząc od 

daty dokonania jej wypłaty, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.). 

2. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany  

do realizacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 

 

         Łask dnia. 17.01.2022r.  

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie.  

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy cywilno  - prawnej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.  
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