
UCHWAŁA NR XXIV/491/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta 
Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej - program " Mój deszcz" 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1378) oraz art. 403 ust.5 w związku z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz.2338), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala co następuje: 

§ 1. W celu ochrony zasobów wód gruntowych na terenie miasta Gliwic, przyjmuje się program "Mój  
deszcz". 

§ 2. Zasady udzielania dotacji celowych związane z budową systemów deszczowych służących do 
zatrzymania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstania określa regulamin, 
którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszy uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXIV/491/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów 
wybranych instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 

występowania 

Rozdział 1. 

Zasady ogólne 

§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu miasta Gliwice, zwana dalej dotacją, jest udzielana na dofinansowanie 
inwestycji, których efektem jest gromadzenie  i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 
występowania. 

2. O dotację mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, 
z zastrzeżeniem § 5, 

2) wspólnoty mieszkaniowe, 

3) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 2. 1. Do dotacji kwalifikują się przedsięwzięcia polegające na wykonaniu/dostosowaniu następujących 
urządzeń: 

1) wykonanie zbiornika podziemnego lub nadziemnego do 10m3; 

2) wykonanie zbiornika dekoracyjnego; 

3) budowa ogrodu deszczowego w pojemniku; 

4) budowa ogrodu deszczowego w gruncie; 

5) budowa studni chłonnej; 

6) dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych(szamb) do gromadzenia wód deszczowych 
i roztopowych. 

2. rodzaj urządzenia kwalifikujący się do udzielenia dotacji w danym roku budżetowym zostanie określony 
w ogłoszeniu o naborze wniosków zgodnie z § 7. 

3. Niezależnie od zmiany właściciela nieruchomości dla wnioskowanej nieruchomości dotacja 
przyznawana jest jednorazowo. 

§ 3. 1. Dotacja z budżetu miasta Gliwice wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, 85% wartości kosztu 
kwalifikowanego. 

2. Dotacja nie może wynieść więcej niż: 

1) dla osób fizycznych - 4 000,00 zł, 

2) dla wspólnot mieszkaniowych - 4 000,00 zł na jedno mieszkanie, 

3) dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - 4 000,00 zł. 

3. Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania 
określonego w § 1 ust.1, w szczególności: 

1) kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do 
zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. 



2) kosztów modernizacji istniejącego systemu w celu poprawienia jego sprawności m.in szamb. 

2. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania; 

2) zakup używanych zbiorników; 

3) finansowanie eksploatacji systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych, 

4) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość 
retencjonowanej wody wyrażonej w m3, przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt 
ekologiczny. 

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

§ 5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% 
lokalu wnioskowanego do dotacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Jeśli część 
powierzchni lokalu, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej jest równa lub mniejsza 
niż 50%, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na tę 
działalność. 

§ 6. Ogłoszenie o naborze wniosków na dany rok budżetowy, podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego Gliwice. 

§ 7. W ogłoszeniu wskazane będą: 

1) termin składania wniosków; 

2) rodzaje urządzeń wskazane w § 2. 1. kwalifikujące się do udzielenia dotacji w danym roku; 

2) miejsce i forma składania wniosków; 

3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji; 

4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji. 

§ 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania). 

Rozdział 2. 

Tryb postępowania 

§ 9. 1. Dotacji udziela się na wniosek. 

2. Wnioski wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy składać 
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

3. Beneficjenci wskazani w § 1 ust.2, w przypadku gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub 
nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi, zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika 
upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji. 

4. Beneficjenci wskazani w § 1 ust.2, niebędący właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości 
zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości. 

5. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo: 

1) uchwałę powołującą Zarząd oraz umowę o zarządzanie (jeśli została podpisana), 

2) zestawienie lokali podlegających dotacji, 

6. osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokument 
upoważniający do występowania w obrocie prawnym. 

7. Załączniki określone we wzorze wniosku o udzielenie dotacji należy przedstawić w oryginałach do 
wglądu, natomiast do wniosku dołączyć ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane 
własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą. 



8. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. 

9. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 

10. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej. 

§ 10. 1 (stwierdzono nieważność)1 

2. O terminie zakończenia inwestycji świadczy data sporządzenia protokołu odbioru/uruchomienia 
instalacji. 

Rozdział 3. 

Tryb rozliczania dotacji 

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych inwestycji przyjmowane są na bieżąco i są 
rozpatrywane przynajmniej raz na kwartał na posiedzeniu Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Gliwice 
lub osobę przez niego upoważnioną, wg kolejności ich złożenia pod warunkiem, że w roku budżetowym 
maksymalna ilość dotacji przyznanych do kosztów instalacji do gromadzenia wód deszczowych 
nie przekroczy puli środków w danym roku budżetowym.  

2. Wykaz wniosków zakwalifikowanych do przyznania dotacji Komisja przedkłada do zatwierdzenia 
Prezydentowi Miasta lub osobie przez niego upoważnionej. 

3. Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy  Gliwice- miasto na prawach powiatu 
a wnioskodawcą, która określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie, 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

4) tryb kontroli wykonywania zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

5. Rozliczenie dotacji następuje poprzez wykazanie za pomocą faktur i rachunków wysokości 
poniesionych wydatków (stwierdzono nieważność)2. W razie konieczności Prezydent Miasta lub osoba przez 
niego upoważniona w celu rozliczenia dotacji może żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub 
dokumentów. 

6. (stwierdzono nieważność)3 

7. Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, 

8. O terminie odbioru umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, ewentualnie pisemnie. 

9. W sprawach szczególnie skomplikowanych oraz nie określonych w niniejszym Regulaminie decyzję 
o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Komisja. 

10. (stwierdzono nieważność)4 

11. (stwierdzono nieważność)5 

                                                           
1 Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 r. 
2 Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 r. 
3 Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 r. 
4 Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 r. 
5 Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Kolegium Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała nr 129/X/2021 z dnia 
21 kwietnia 2021 r. 



 12. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 10 niniejszego 
paragrafu wynosi 15 dni od  daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 


