
UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 403 ust. 5 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. 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 § 1 ust 1, o pojemności lub łącznej pojemności co najmniej 500 litrów, 
mogących być wykorzystanymi wraz z innymi elementami projektowanego systemu, objętego co najmniej 2-
letnią gwarancją producenta.”; 

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały zmienianej w § 1, złożonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i nierozpatrzonych do tego dnia, stosuje się przepisy uchwały zmienianej 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. 

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 

          

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

 
 

Michał Broda 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/48/20 

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

Szczawno-Zdrój, dn. …......................................r. 

 

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju 

ul. Tadeusza Kościuszki 17 

58-310 Szczawno-Zdrój 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XVI/73/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie dotacji celowych na wykonywanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych 
w celu ochrony zasobów wodnych 

WNIOSKODAWCA: 

[]Osoba fizyczna 

Imię: ….................................................................... Nazwisko: …................................................................... 

Adres zameldowania: …................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: …............................................................................................................................. 

PESEL: …................................................................ Telefon: …...................................................................... 

[]Wspólnota Mieszkaniowa 

Nazwa: …......................................................................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................................................................... 

NIP: …...................................................................... REGON: ........................................................................ 

Reprezentowana przez: 

Imię: ….................................................................... Nazwisko: …................................................................... 

Adres zameldowania: …................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: …............................................................................................................................. 

PESEL: …................................................................ Telefon: …...................................................................... 

Imię: ….................................................................... Nazwisko: …................................................................... 

Adres zameldowania: …................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: …............................................................................................................................. 

PESEL: …................................................................ Telefon: …...................................................................... 

LOKALIZACJA ZADANIA: 

Adres: …........................................................................................................................................................... 

Numer Księgi Wieczystej: …............................................................................................................................. 

Rodzaj tytułu prawnego do Nieruchomości: …................................................................................................. 

Beneficjent oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w wykorzystaniem nieruchomości. 
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CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

Szczegółowy opis planowanych prac w zakresie wykonania lub modernizacji systemu do gromadzenia 

i wykorzystania wód deszczowych: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

Rodzaj i powierzchnia nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

Parametry techniczne zbiornika (zbiorników) w ramach ww. systemu: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Beneficjent oświadcza, że zbiornik (zbiorniki) jest objęty (są objęte) co najmniej 2-letnią gwarancją 

producenta. 

 

 

 

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 

.......................................................................................................................................................................... 
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PRZEWIDYWANY KOSZT ZAKUPU ZBIORNIKA (ZBIORNIKÓW) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI* 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO BENEFICJENTA: 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

…........................................................ 

(czytelny podpis) 

Załączniki do wniosku: 

1. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli 
wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem nieruchomości, której dotyczy niniejszy wniosek). 

2. Uchwała o powołaniu zarządu (dotyczy wniosku składanego przez Wspólnotę Mieszkaniową). 

3. Uproszczony projekt inwestycji wraz z mapą sytuacyjną. 

 

 

* Nie więcej niż 70% przewidywanych kosztów zakupu zbiornika (zbiorników) i nie więcej niż 5.000 zł.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/48/20 

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

Szczawno-Zdrój, dn. .........................................r. 

 

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju 

ul. Tadeusza Kościuszki 17 

58-310 Szczawno-Zdrój 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI 

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XVI/73/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie dotacji celowych na wykonywanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych 

w celu ochrony zasobów wodnych 

 

 

 

DANE UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI: 

Numer umowy: .................................................... Data zawarcia: .................................................................. 

WNIOSKODAWCA: 

[]Osoba fizyczna 

Imię: ....................................................................... Nazwisko: ...................................................................... 

Adres zameldowania: ...................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................ 

PESEL: ................................................................... Telefon: .......................................................................... 

[]Wspólnota Mieszkaniowa 

Nazwa: ............................................................................................................................................................ 

Adres: .............................................................................................................................................................. 

NIP: ......................................................................... REGON: ........................................................................ 

Reprezentowana przez: 

Imię: ....................................................................... Nazwisko: ...................................................................... 

Adres zameldowania: ...................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................ 

PESEL: ................................................................... Telefon: .......................................................................... 

Imię: ....................................................................... Nazwisko: ...................................................................... 

Adres zameldowania: ...................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................ 

PESEL: ................................................................... Telefon: .......................................................................... 
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LOKALIZACJA ZADANIA: 

Adres: .......................................................................................................................................................... 

Numer Księgi Wieczystej: ........................................................................................................................... 

Rodzaj tytułu prawnego do Nieruchomości: ............................................................................................... 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

Szczegółowy opis wykonanych prac w zakresie wykonania lub modernizacji systemu do gromadzenia 

i wykorzystania wód deszczowych: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

Parametry techniczne zbiornika (zbiorników) w ramach ww. systemu: 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 

.......................................................................................................................................................................... 
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PONIESIONY KOSZT ZAKUPU ZBIORNIKA (ZBIORNIKÓW) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

WNOSZĘ O UZNANIE DOTACJI ZA ROZLICZONĄ W KWOCIE* 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

........................................................... 

(czytelny podpis) 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokumentacja fotograficzna z wykonania inwestycji. 

2. Faktury imienne potwierdzające poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty. 

3. Kopia karty gwarancyjnej zbiornika (zbiorników) 

 

 

* Nie więcej niż 70% kosztów zakupu zbiornika (zbiorników) i nie więcej niż kwota wskazana w umowie 

o udzielenie dotacji.
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UZASADNIENIE UCHWAŁY

Rada Miejska zmienia uchwałę 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 poprzez zrezygnowanie z wymogu posiadania przez zbiorniki finansowane

z dotacji certyfikatu zgodności z polską normą i obniżenie wymagań w zakresie posiadanej przez te zbiorniki

gwarancji jakości producenta z 5 na 2 lata. Celem uchwały jest rozszerzenie zakresu dotacji i ułatwienie jej

uzyskania przez mieszkańców.

Zasady udzielania dotacji celowej zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo

o ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) określa się uchwałą Rady Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest dopuszczalne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Id: A7224A63-2628-48A1-BE0C-3370EF8AA452. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Aktualnie w Gminie funkcjonuje program dotacyjny przyjęty uchwałą 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. W uchwale tej

wprowadzono wymóg, aby zakupywane z dotacji zbiorniki posiadały certyfikat zgodności z polską normą oraz

5-letnią gwarancję jakości producenta. W praktyce stosowania uchwały przedstawienie takiego certyfikatu i

gwarancji przez mieszkańców napotyka na trudności.

Celem proponowanej uchwały jest rozszerzenie zakresu dotacji i ułatwienie jej uzyskania przez

mieszkańców.

W następstwie podjęcia uchwały rezygnuje się z wymogu posiadania przez zbiorniki finansowane z dotacji

certyfikatu zgodności z polską normą i obniża się wymagania w zakresie posiadanej przez te zbiorniki

gwarancji jakości producenta z 5 na 2-lata.

Zmiana uchwały w przedmiotowym zakresie nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych dla budżetu

Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda
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