
 

UCHWAŁA Nr X/130/2019 
                 Rady Gminy Michałowice 
                                                 z dnia 5 sierpnia 2019r. 
 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art.8 ust.2, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 96 
ust. 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Gminny program osłonowy umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do Uchwały Nr X/130/2019 
         Rady Gminy Michałowice 
         z dnia 5 sierpnia 2019r. 
 
 

Gminny program osłonowy umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej 
                  i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022. 

      § 1 

Celem programu jest poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy  
o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia 
budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Michałowice.  

§ 2 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice faktycznie zamieszkujących 
na nieruchomości do której ma być wykonane przyłącze, spełniających następujące warunki: 

1) dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza 350% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

2) posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice,  
3) posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współwłaścicieli jeżeli 

wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, 
4) posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez eksploratora sieci, 

z którym będzie podpisana umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie 
ścieków. 

§ 3 

1. Pomoc udzielana jest na: 
1) pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy 

przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) pokrycie kosztów związanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego  

z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji 
sanitarnej.  

2. Pomoc udzielana będzie w formie zasiłku celowego lub celowego zwrotnego w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszego programu na podstawie: 
1) wniosku o przyznanie świadczenia na dany cel; 
2) pozytywnie zweryfikowanej przez Referat Gospodarki Komunalnej oferty cenowej 

brutto na wykonanie dokumentacji projektowej, w przypadku wniosku o świadczenie 
na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej; 

3) pozytywnie zweryfikowanej przez Referat Gospodarki Komunalnej oferty cenowej 
brutto na wykonanie przyłącza opracowanej na podstawie dokumentacji projektowej, 
załączonego kosztorysu ofertowego wykonanego przy pomocy programu NORMA 
PRO z aktualnymi stawkami cen Wydawnictwa SECOCENBUD, w przypadku 
wniosku o świadczenie na pokrycie kosztów wykonania przyłącza; 

4) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w § 2; 



5) umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z podanym numerem konta 
bankowego wykonawcy; 

6) umowy z wykonawcą przyłącza wraz z podanym numerem konta bankowego 
wykonawcy. 

3. W przypadku oferty, która nie zostanie pozytywnie zweryfikowana wnioskodawca 
zostanie wezwany do przedłożenia kolejnej oferty uwzględniającej zgłaszane uwagi 
Referatu. Brak pozytywnej weryfikacji oferty stanowi podstawę do odmowy udzielenia 
świadczenia.  

4. Pomoc będzie udzielana według kolejności składania wniosków wraz z wymaganą 
dokumentacją, do wyczerpania limitu środków finansowych na realizację programu  
w danym roku. Wnioski, które nie otrzymają dofinansowania w danym roku będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym. Wnioski te uzyskają 
dofinansowanie o ile nadal będą spełnione warunki określone w programie. 

5. Przyznane świadczenie będzie przekazywane bezpośrednio na konto wykonawcy 
wskazanego w umowie o której mowa w ust. 2 pkt 5 lub 6 po:  
1) przedłożeniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez eksploratora sieci  

w przypadku świadczenia na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej,  
2) przedłożeniu protokołu technicznego odbioru przyłącza przez eksploratora sieci  

w przypadku pokrycia kosztów wykonania przyłącza. 
6. Wysokość przyznanej pomocy stanowi 100% kosztów wynikających z pozytywnie 

zweryfikowanej oferty, o której mowa w § 3 ust.2 pkt 2 i 3, nie więcej niż 30.000,00 zł  
w przypadku świadczenia na wykonanie przyłącza. Zmiana kosztów po dniu wydania 
decyzji nie wpływa na kwotę przyznanej pomocy. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z uwagi na długość przyłącza, trudne 
warunki realizacyjne lub szczególną sytuację bytową i życiową wnioskodawcy wysokość 
przyznanej pomocy może przekroczyć kwotę, o której mowa w ust.6. 

8. W sytuacji gdy obiekt mieszkalny zamieszkiwany jest przez więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe odrębnie gospodarujące i mające możliwość partycypowania w 
kosztach przyłącza, przyznana pomoc może być niższa od wskazanej w ust.6. 

9. Pomoc przyznawana jest zgodnie z poniższą tabelą określającą wysokość zwrotu 
świadczenia: 

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
osoby w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej  

 

Wysokość zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w % 
 

 

poniżej 250% bezzwrotnie 
powyżej 250% do 300% 30% zwrotu 
powyżej 300% do 350% 40% zwrotu  

 

      § 4 

1. Obowiązek zwrotu, wysokość i sposób zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej 
decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. 

2. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach. Ilość rat i ich 
wysokość ustalana jest indywidualnie w decyzji administracyjnej.  



3. W przypadku nie wywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności                
z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 
 

§ 5 

1. Program realizowany jest z dochodów własnych Gminy Michałowice. 
2. Podmiotem realizującym Program jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Michałowice. 
3. Środki pieniężne stanowiące łączną kwotę na realizację programu na dany rok są ustalane 

każdorazowo w uchwale budżetowej gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


