
Karta usługi Nr 16(1)/RKS 
 Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji 

proekologicznej, polegającej na budowie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej.  

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 
I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście X przez pełnomocnika X listownie  fax  elektronicznie 
 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 

III. Opis usługi: 
Realizacja wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji proekologicznej, polegającej na budowie 
przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji proekologicznej, polegającej na budowie przyłącza 

kanalizacji sanitarnej. 
2. Akt własności lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 
3. Warunki techniczne przyłącza. 
4. Faktury potwierdzające realizację zadania (zakup oraz wykonanie). 
5. Oświadczenie wykonawcy o wykorzystaniu materiałów z faktury przedstawionej przez wnioskodawcę –         

w przypadku, gdy faktura za montaż nie jest jednocześnie fakturą za zakup materiałów. 
V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Zwolniono od opłaty skarbowej – część III ust.  44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
W przypadku formy realizacji przez pełnomocnika: 
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo –  17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielnego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 
Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849 
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Termin realizacji usługi: 
Załatwienie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej – nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 
 
Sposób realizacji usługi: 
1. Złożenie wniosku. 
2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron. 
3. Podpisanie umowy. 
4. Decyzja administracyjna. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. ochrony środowiska 
Referat/komórka odrębna:  Referat Komunalno – Środowiskowy  
pokój:  301, II piętro telefon bezpośredni 95 748 81 00 wew. 335 
adres e-mail: ochronasrodowiska@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, 



Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 
IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) uchwała nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zasad i 
trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 

2) uchwała nr XLIV/406/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017 roku w  sprawie zmiany uchwały  
roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2007  roku Prawo ochrony środowiska . 
5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych (RODO) 
X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej jest: 
1) wykonanie inwestycji, 
2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji  z wymaganymi dokumentami, 
3) protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, dotyczący 

wnioskowanego zadania, 
4) podpisanie umowy, 
5) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy. 
 
Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz                 
z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków 
budżetowych na dany rok.  
 
Kwota dofinansowania inwestycji nie może przekroczyć  50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 750 złotych 
(siedemset pięćdziesiąt złotych)w przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych podłączonych do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oddanej do użytku po 31 grudnia 2011 roku. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 
1) Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznej polegającej na budowie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


