
BURMISTRZ 
Szczawna - Zdroju ZARZĄDZENIE NR 94/2022 

BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój, na 
inwestycje związane z wykonaniem systemu do gromadzenia i wy korzystania wód deszczowych w celu 

ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 
uchwały Nr XV1/73/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji celowych 
na wykonywanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych, 
zmienionej Uchwałą Nr XXIII/48/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/73/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji 
celowych na wykonywanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów 
wodnych, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój, na inwestycje 
związane z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów 
wodnych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój'’, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój, na inwestycje związane 
z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych na 
terenie Szczawna-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

burmistrz
S^czĄwna-Zdroju
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Załącznik do zarządzenia Nr 94/2022 

Burmistrza Szczawna-Zdroju 

z dnia 20 maja 2022 r.
REGULAMIN

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój, na inwestycje związane z wykonaniem 

systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych na terenie 

Gminy Szczawno-Zdrój.

§ 1. Definicje
1. Program - udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój na wykonanie systemu do 

gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Szczawno- 
Zdrój.

2. Inwestor - wnioskodawca - osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadająca tytuł prawny do 
korzystania z nieruchomości na której realizowane jest przedsięwzięcie, zlokalizowanej na terenie Gminy 
Szczawno-Zdrój, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap oceny.

3. Gmina - Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.
4. Systemy - urządzenia do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych - w szczególności zbiornik, 

pompa, rury filtry oraz osprzęt niezbędny do zainstalowania systemu do gromadzenia wody.

5. Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora.
6. Umowa - umowa podpisywana pomiędzy Odbiorcą Końcowym a Gminą, określająca warunki współpracy 

stron związanych z realizacją Programu.

7. Weryfikacja - dokonanie oceny formalnej oraz zgodności planowanej inwestycji ze stanem faktycznym 
zadeklarowanym w złożonym wniosku. Weryfikacja może być przeprowadzona na terenie inwestycji.

8. Koszty kwalifikowane - zakup nowego zbiornika lub zbiorników do wykonania lub modernizacji systemu 
do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych o pojemności lub łącznej pojemności co najmniej 500 litrów, 
mogących być wykorzystanymi wraz z innymi elementami projektowanego systemu, objętego co najmniej , 
objętego co najmniej 2-letnią gwarancją producenta.

§ 2. Cele Programu
1. Celem Programu jest ochrona zasobów wodnych na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawna-

Zdroju.

2. Program realizowany będzie poprzez udzielenie dotacji z budżetu Gminy na wykonanie lub modernizację 
systemów do gromadzenia wód deszczowych.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie na inwestycję związaną z wykonaniem lub modernizacją 

systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy 
czym nie więcej jednak niż 5000 złotych na jedną nieruchomość.

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu
1. Inwestor ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr Ido uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr XVI/73/19 z dnia 20 grudnia 
2019 roku, zmienionej uchwałą Nr XXI11/48/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

2. Złożony wniosek podlega weryfikacji.

3. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, 
związanych z jego realizacją, które może uzyska, w szczególności:

- na stronie internetowej Gminy;

- telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Id: 6881E55E-A471-4D29-B9C7-12103389144B. Podpisany Strona I



4. Nabór wniosków odbywa na podstawie ogłoszenia Burmistrza Szczawna-Zdroju zamieszczonego 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Inwestorowi nie przysługuje 
roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie
1. Przystępując do Programu, Inwestor oświadcza, że:

1.1. jest właścicielem nieruchomości i posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, zlokalizowanej 
w granicach administracyjnych Gminy,

1.2. w przypadku współwłasności dostarczy - pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu i oświadczenie o przyjęciu 

odpowiedzialności za realizację prac w imieniu wszystkich współwłaścicieli - zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu,

1.3. posiada uchwałę o powołaniu zarządu (dotyczy wniosku składanego przez Wspólnotę Mieszkaniową) 

oraz prawomocną uchwałę upoważniającą zarząd wspólnoty do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, 
podpisania umowy dotacji i jej rozliczania.

1.4. zapewni przez okres 5 lat po modernizacji dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją 

Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy,

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu nowego zbiornika lub 
zbiorników do wykonania lub modernizacji systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w ramach 
zadania, o którym mowa w § 2, o pojemności lub łącznej pojemności co najmniej 500 litrów, mogących być 
wykorzystanymi wraz innymi elementami projektowanego systemu, objętego co najmniej dwuletnią gwarancją 
producenta.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu 
ekologicznego, przez któiy rozumie się ilość zretencjonowanej wody deszczowej w m3, przy założeniu, że im 
większa ilość tym większy jest efekt ekologiczny.

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł.

6. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartej umowy przechodzą na 
kolejnych właścicieli budynku.

§ 6. Zakres kosztów kwalifikowanych
1. Koszty kwalifikowane stanowią wyłącznie koszty zakupu nowego zbiornika lub zbiorników do wykonania 

lub modernizacji systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.
2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu 

to koszty niekwalifikowane.
§ 7. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu
1. W przypadku zaniechania lub zmiany sposobu u użytkowania w okresie do 5 lat korzystania z systemu do 

gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych; licząc od dnia przekazania dotacji, Inwestor zwróci w całości lub 
części dotację ramach Programu wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

2. Gmina ma prawo wykluczyć z Programu Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub 
Regulaminu.

3. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie inwestycji zakończonej przed 24 stycznia

2020r.
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Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania dotacji na terenie Gminy Szczawno- Zdrój

PEŁNOMOCNICTWO I OŚWIADCZENIE

dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas realizacji inwestycji związanej 
z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych wr celu ochrony zasobów 

wodnych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój.
Szczawno-Zdrój, dnia........................................

I. PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany/a
Imię:..........................

nr dowodu osobistego: 

Zamieszkały/ła...........

Nazwisko:

PESEL:

Telefon,

udzielam pełnomocnictwa
Pani/Panu

Imię:..................................
nr dowodu osobistego:.......

Zamieszkały/a...................

.Nazwisko:

PESEL:

.............................................................................Telefon...........................................................

do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem systemu do gromadzenia 

i wykorzystania wód deszczowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój.
Strony oświadczają, iż spełniają wymogi określone w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu

Gminy Szczawno- Zdrój, na inwestycje związane z wykonaniem systemów do gromadzenia i wykorzystania

wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój.

data, podpis
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II. OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a
Imię:.........................

nr dowodu osobistego:
NIP :........................

Zamieszkały/a............
Telefon :....................

Oświadczam, iż

będę realizować prace w zakresie wykonania wymiany wykonaniem systemu do gromadzenia 

i wykorzystania wód deszczowych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój i czynię to w imieniu własnym oraz 

pozostałych współwłaścicieli budynku, wymienionych w Księdze Wieczystej. Biorę odpowiedzialność za 

realizację zadania zgodnie z zapisami Regulaminu oraz poinformowałem pozostałych współwłaścicieli 
o planowanych pracach i szczegółach Regulaminu.

Oświadczam, iż spełniam wymogi określone w w/w Regulaminie.

.Nazwisko:

PESEL:

data, podpis
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