
UCHWAŁA NR XV/137/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania służące ochronie zasobów 
wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz  art. 403 ust. 5 w związku  z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia  27 kwietnia  
2001 r.  Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji  służących 
ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych  w miejscu ich 
powstania, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji, pochodzić będą ze środków własnych Gminy 
Skoroszyce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Skoroszycach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Skoroszycach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

      

  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV/137/2020 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji  służących ochronie zasobów 
wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych   w miejscu ich powstania. 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania z budżetu Gminy Skoroszyce dotacji celowych na zadania 
służące ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych               
w miejscu ich powstania, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

§ 2. Po   zamknięciu roku budżetowego, nie później niż  do  końca pierwszego  kwartału  następnego  roku,  
Wójt Gminy Skoroszyce  zamieszcza w Biuletynie Informacji   Publicznej   Urzędu   Gminy Skoroszyce, 
informacje za rok poprzedni o: 

1) liczbie złożonych wniosków; 

2) liczbie odrzuconych wniosków; 

3) liczbie zakwalifikowanych wniosków; 

4) wysokości udzielonych dotacji. 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 3. 1. Beneficjentami   dotacji   są osoby  fizyczne, będące właścicielami  lub  posiadające inny tytuł 
prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Skoroszyce. 

2. Dotacja  dla  danego Beneficjenta, na daną nieruchomość, przysługuje tylko raz. 

3. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód  opadowych  
i roztopowych. 

§ 4. 1. Dotacja  może  być  udzielona  wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych dla  realizacji  
zadania  określonego  w § 1, w szczególności: kosztów  zakupu,  wykonania  i montażu elementów 
wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia  wód opadowych i roztopowych , który zakłada 
budowę lub remont urządzenia o którym mowa w § 5. 

2. Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji, sporządzanej w ramach 
przygotowania zadania. 

3. Przyznawanie  dotacji  odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel 
w budżecie Gminy na dany rok. 

4. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innych 
źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków 
budżetowych Gminy Skoroszyce, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych 
fakturami VAT lub rachunkami. 

§ 5. 1 Wysokość dotacji wynosi: 

1) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80% poniesionych 
kosztów, lecz nie więcej niż: 

a) 800 zł - zbiornik o pojemności do 5 m3, 

b) 1000 zł - zbiornik o pojemności 5m3 do 10 m3, 

c) 1200 zł - zbiornik o pojemności 10 m3. 
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2) na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu 
wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości: 

a) 200 zł – zbiornik o pojemności 200 - 300 l, 

b) 300 zł – zbiornik o pojemności powyżej 300 l - 400 l, 

c) 500 zł – zbiornik   o pojemności powyżej 400 l, 

lecz nie więcej niż poniesione koszty zadania. 

2. Wnioskodawca może otrzymać dotację tylko jednokrotnie. Dotacja na jedną nieruchomość nie może być 
większa niż 1200 zł. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku 
o udzielenie      dotacji. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

2. Wniosek składa się w terminie od 1 stycznia do 15 listopada roku, w którym będzie realizowana 
inwestycja. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością  lub odpis z księgi wieczystej 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji objętej wnioskiem, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości; 

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych; 

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z 
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego) – jeżeli jest wymagane, zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej, przez pracownika merytorycznego Urzędu 
Gminy Skoroszyce. 

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, 
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku 
budżetowym, zatwierdzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku, o ile 
w budżecie Gminy Skoroszyce będą zaplanowane na ten cel środki. 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji, podejmuje Wójt Gminy Skoroszyce. 

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 8, nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego 
odwołanie. 

§ 7. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 6, stanowi podstawę do zawarcia umowy 
dotacji pomiędzy Gminą Skoroszyce a wnioskodawcą. 

2. Urząd Gminy w Skoroszycach zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie 
podpisania umowy. 

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy 
w Skoroszycach. 

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji,  o której mowa 
w ust. 1, z uwzględnieniem § 8 ust. 1. 
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§ 8. 1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów, 
o których mowa w ust. 2. 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie złożenia 
wniosku o dotację; 

2) oświadczenie o podłączeniu do rynny zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz o wykorzystaniu do 
tego celu towarów objętych fakturą zakupową; 

3) Gmina Skoroszyce zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż 
wymienione w ust. 2, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane. 

3. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Wójta Gminy 
Skoroszyce pracownicy Urzędu Gminy w Skoroszycach mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację 
dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową. 

4. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, Gmina Skoroszyce zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli: 

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji  zainstalowanych systemów deszczowych w terminie 5 lat od daty wypłaty dotacji. 

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub 
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz 
z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 

Rozdział 4. 
Postanowienia końcowe 

§ 9. Wójt Gminy Skoroszyce określi w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń 
i protokołów odbioru inwestycji, które obowiązywać będą wnioskodawców ubiegających się o dotację celową.
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