
 
 

UCHWAŁA NR XLII/605/22 
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji 
służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych 

w miejscu ich powstawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dotacja celowa przysługuje osobom fizycznym, które: 

1) na nieruchomości do której posiadają tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste), 
położonej w granicach administracyjnych Gminy Skawina, zrealizują inwestycję skutkującą zwiększeniem 
możliwości zagospodarowania, gromadzenia i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu 
ich powstawania, 

2) doprowadzą do zatrzymania / ograniczenia za pomocą instalacji zbiornika/pojemnika wody opadowej 
w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe zostaną 
zagospodarowane na działce objętej działaniem. 

2.  Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje osobom fizycznym nie prowadzącym działalności 
gospodarczej na terenie nieruchomości której dotyczy dotacja. 

§ 2. 1. Wnioski o dotację celową należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP lub 
w formie papierowej w godzinach pracy Urzędzie lub za pośrednictwem poczty polskiej /kuriera za 
poświadczeniem odbioru. 

2. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Referacie Efektywności Energetycznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest złożenie wniosku i spełnienie 
kryteriów formalnych, o których mowa w ust. 3 oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie. 

3. Ustala się następujące kryteria formalne: 

1) budynek/lokal mieszkalny, w którym dokonana zostanie inwestycja znajduje się na terenie Gminy, 

2) wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne dane do jego rozpatrzenia tj: 

a) dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, 
PESEL), 

b) adres inwestycji, 

c) rodzaj inwestycji służącej do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub 
roztopowych w miejscu ich powstawania wraz z jej opisem wskazującej pojemność pojemników / 
zbiorników wynoszącą co najmniej 1,0 m3, 
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d) załączniki w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego 
tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku elektronicznej księgi wieczystej prowadzonej dla 
nieruchomości), 

e) pełnomocnictwo jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika. 

3) wszystkie pola wniosku niezbędne do udzielenia dotacji zostały wypełnione,  a wniosek został podpisany 
przez Wnioskodawcę, 

4) w przypadku dysponowania innym niż własność lub współwłasność prawem do nieruchomości 
(potwierdzonym w elektronicznych księgach wieczystych), do wniosku została załączona kserokopia 
dokumentu, potwierdzającego ten fakt, 

4. W przypadku niepełnych lub niejednoznacznych informacji uniemożliwiających dokonanie oceny 
formalnej Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych 
dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. W przypadku braku 
przedłożenia wyjaśnień/dokumentów, o których mowa w wezwaniu, wniosek zostanie pozostawiony bez 
rozpoznania. 

5. Jeżeli przedłożony wniosek spełni warunki formalne oraz wysokość środków zabezpieczonych 
w budżecie Gminy Skawina na realizację działań pozwala na zawarcie umowy, Wnioskodawca zostanie 
niezwłocznie zaproszony do jej zawarcia. 

6. Jeżeli przedłożony wniosek spełni warunki formalne, o których mowa ust. 3, a wysokość środków 
zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację działań nie pozwala na zawarcie umowy, Wnioskodawca 
zostanie poinformowany o braku możliwości zawarcia umowy i braku możliwości otrzymania dotacji w danym 
roku. 

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji 
stosownie do postanowień ust. 3 pkt 2. 

8. Termin naboru wniosków określa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. 

9. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych przez 
Dotowanego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

10.  Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat od dnia wypłaty dotacji. 

§ 3. 1. Dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 przysługuje w wysokości odpowiadającej 
sumie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany wynosi: 100 zł za każde 
rozpoczęte 0,1 m 3 pojemności pojemnika / zbiornika odpowiadającej ilości wody gromadzonej w pojemniku / 
zbiorniku. 

2. Łączna wartości przyznanej dotacji dla nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 2500 zł. 

3. Kosztem kwalifikowanym inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, jest koszt zakupu 
i montażu: pojemnika na deszczówkę, zbiornika podziemnego na deszczówkę, rury wznoszącej, filtra do wody, 
centrali deszczowych, zestawu akcesoriów przyłączeniowych, pokrywy z zamknięciem i sitem wlewowym, 
pompy zatapialnej, łapacza wody deszczowej, instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi 
zabezpieczeniami – w przypadku zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową. Sumaryczna 
dotowana minimalna pojemność pojemników / zbiorników wynosi 1,0 m3. 

4. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może 
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej 
inwestycji. 

§ 4. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej pomiędzy 
Gminą Skawina, zwaną dalej Dotującym a Dotowanym (Wnioskodawca z którym zawarto umowę o udzielenie 
dotacji). 

2. Dotowany podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, 
zakresie i na zasadach w niej określonych. 

3. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 
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4. Wzór umowy o udzielenie dotacji określa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. 

§ 5. 1. Wnioski spełniające warunki niniejszej uchwały będą rejestrowane i rozpatrywane według 
kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. 

2. W terminie do 30 dni od dnia zrealizowania inwestycji, Dotowany składa wniosek o rozliczenie dotacji 
celowej. 

3. Do wniosku o rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 Dotowany dołącza, co najmniej: 

1) oświadczenia wnioskodawcy o wykonaniu zadania zgodnie z umową oraz projektem/szkicem załączonym 
do wniosku o dotację, 

2) imiennych rachunków lub faktur VAT, wraz z dowodami zapłaty, potwierdzających poniesienie przez 
Dotowanego wydatków mowa w §1 ust. 1; 

3) fotografię z realizacji inwestycji, 

4) podpisanego obustronnie protokołu odbioru końcowego realizacji inwestycji lub oświadczenia 
wnioskodawcy o samodzielnym montażu instalacji. 

4. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany w umowie rachunek bankowy Dotowanego. 

5. Likwidacja wykonanej inwestycji przed upływem 5 lat od wypłaty dotacji celowej z przyczyn zależnych 
od dotowanego rodzi skutki zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 
podatkowych. 

6. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 lub. art. 252 tej ustawy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 
 

Ewa Masłowska 
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