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w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania sluiqce ochronie zasobéw wodnych dla miasta
Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej - program " Méj deszcz"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz U z2020r.
poz 1378) oraz art 403 ust5 wzwi k. . . az u z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony
érodowiska (tj. Dz. U. z 202012 p0z.233 8), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastqpuje:

§ 1. W celu ochrony zasobéw wéd gruntowych na terenie miasta Gliwic, przyjmuje sic; program "Méj deszcz".
§ 2. Zasady udzielania dotacji celowych zwiazane z budowa systeméw deszczowych sluzacych do zatrzymania

i wykorzystania wéd opadowych lub rozto h ' 'powyc WITl16_]SCl.1 ich powstania okreéla regulamin, ktérego tres'é
stanowi za%acznik nr 1 do niniejszy uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza sie; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§4. Uchwa1a podlega og10szeniu w Dzienniku Urze;dowym Wojewédztwa §1askiego iwchodzi w Zycie po

up1ywie 14 dni od og1oszenia.
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Zaiacznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowej ze érodkéw budietu miasta Gliwice na pokrycie kosztéw
wybranych instalacji do gromadzenia i wykorzystania wéd opadowych i roztopowych w miejscu ich

wystqpowania

Rozdzial 1.
Zasady ogélne

§1.1.Dotacja celowa zbudzetu miasta Gliwice, zwana dalej dotacja, jest udzielana na dofinansowanie
inwestycji, ktérych efektem jest gromadzenie iwykorzystanie wod opadowych iroztopowych wmiejscu ich
wystopowania.

2. O dotacjo moga ubiegaé sie;:
1) osoby fizyczne nieprowadzace dziaialnoéci gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, z zastrzeieniem

§ 5,
2) wspolnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne niedziaiajace w celu osiagniocia zysku, z wyiaczeniem jednostek sektora finanséw publicznych

bgdacych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 2. 1. Do dotacji kwalifikuja sic; przedsiowzigcia polegajace na wykonaniu/dostosowaniu nastopujacych

urzadzefi:
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 chionnej;
6) dostosowanie nieczynnych zbiornikéw podziemnych(szamb) do gromadzenia wod deszczowych

iroztopovvych.
2. rodzaj urzqdzenia kwalifikujacy sis; do udzielenia dotacji w danym roku budzetowym zostanie okreélony

w ogioszeniu o naborze wnioskéw zgodnie z § 7.
3. Niezaleznie od zmiany wiaéciciela nieruchomoéci dla wnioskowanej nieruchomoéci dotacja przyznawana

jest jednorazowo.
§3.1.Dotacja zbudietu miasta Gliwice wynosi, zzastrzezeniem ust. 2, 85% wartoéci kosztu

kwalifikowanego.
2. Dotacja nie moze wynieéé wiocej nizz

1) dla oséb fizycznych - 4 000,00 21,
2) dla wspélnot mieszkaniowych - 4 000,00 21 najedno mieszkanie,
3) dla osob prawnych niedziaiajacych wcelu osiagniocia zysku, zwyiaczeniem jednostek sektora finansow

publicznych bodacych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - 4 000,00 21.
3. Kwota dotacji podlega zaokragleniu do peinych ziotych.
§4. 1. Dotacja moze byé udzielona wyiacznie na dofinansowanie kosztow koniecznych realizacji zadania

okreélonego w § 1 ust.1, w szczegolnoslciz
1) kosztéw zakupu, wykonania imontaiu elementow wchodzacych wskiad systemu deszczowego do

zatrzymywania i wykorzystania wéd opadowych i roztopowych.
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2) kosztow modernizacji istniejacego systemu w celu poprawieniajego sprawnosci m.in szamb.
2. Dotacja nie moie byé wykorzystana na:

1) opracowanie dokumentacji sporzadzanej w ramach przygotowania zadania;
2) zakup uzywanych zbiornikow;
3) finansowanie eksploatacji systemow gromadzenia wod opadowych i roztopowych,
4) zadania, ktorych realizacja nie gwarantuje trwaiego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilosé

retencjonowanej wody wyraionej w m3, przy zaioieniu, Ze im wieksza ilosé tym wiekszy efekt ekologiczny.
3. Przyznanie dotacji odbywa sic; do wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie

Miasta na dany rok.
§ 5. W przypadku, gdy dziaialnosé gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczajacej 50% lokalu

wnioskowanego do dotacji przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Jesli czesé powierzchni lokalu,
wykorzystywana jest do prowadzenia dziaialnosci gospodarczej jest rowna lub mniejsza niz 50%, to koszty
kwalifikowane pomniejsza sie proporcjonalnie do udziaiu powierzchni przeznaczonej na te dziaialnosé.

§6. Ogioszenie onaborze wnioskow na dany rok budietowy, podlega publikacji wBiuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miejskiego Gliwice.

§ 7. W ogioszeniu wskazane beda:
1) termin skiadania wnioskow;
2) rodzaje urzadzefi wskazane w § 2. 1. kwalifikujace sie do udzielenia dotacji w danym roku;
2) miejsce i forma skiadania wnioskow;
3) wzory wnioskow i formularzy niezbednych do udzielenia i rozliczenia dotacji;
4) vvykaz dokumentow niezbednyoh do udzielenia i rozliczenia dotacji.

§8.Dotacja nie moie pokiywaé wydatkéw przeznaczonych na ten sam cel finansowanych zinnych
bezzwrotnych irédei (zakaz podwojnego finansowania).

Rozdzial 2.
Tryb postepowania

§ 9. 1. Dotacji udziela sie na wniosek.
2. Wnioski wraz zzaiacznikami okreslonymi we wzorze wniosku oudzielenie dotacji, nalezy skiadaé

w miejscu i tenninie wskazanym w ogioszeniu.
3. Beneficjenci wskazani w§ 1 ust.2, wprzypadku gdy tytui prawny do lokalu mieszkalnego lub

nieruchomosci przysiuguje wiecej niz jednemu Beneficjentowi, zobowiazani sa do wyznaczenia peinomocnika
upowainionego do ich reprezentowania wpostepowaniu o udzielenie irozliczenie dotacji, wtym do zawarcia
umowy o udzielenie dotacji.

4. Beneficjenci wskazani w§1 ust.2, niebedacy wlascicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomoéci
zobowiazani sq do uzyskania zgody wiasciciela nieruchomosci.

5. Wspélnoty mieszkaniowe zobowiazane sa, przediozyé dodatkowo:
1) uchwaie powoiujaca Zarzad oraz umowe o zarzadzanie (jeéli zostaia podpisana),
2) zestawienie lokali podlegajacych dotacji,

6. osoby prawne niedziaiajace wcelu osiagniecia zysku zobowiazane sa przedioiyé dodatkowo dokument
upowazniajacy do wystepowania w obrocie prawnym.

7. Zaiaczniki okreslone we wzorze wniosku o udzielenie dotacji naleiy przedstawié w oryginaiach do wglqdu,
natomiast do wniosku doiaczyé ich kserokopie potwierdzone za zgodnosé z oryginaiem, podpisane wiasnorecznie
przez wnioskodawce i opatrzone data.

8. Kompletne i prawidiowo wypeinione wnioski rozpatrywane beda wediug kolejnosci zgioszefi.
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9. Wnioski niekompletne lub nieprawidiowo wypeinione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupeinienia
w wyznaczonym terminie, pozostana bez rozpatrzenia.

10. Dotacja udzielanajest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.
§10.1 Dotacja zbudzetu miasta Gliwice jest udzielana na zadania odebrane wroku biezacym lub

poprzedzaj acym ziozenie wniosku.
2. O terminie zakoficzenia inwestycji éwiadczy data sporzadzenia protokoiu odbioru/uruchomienia instalacji.

Rozdzial 3.
Tryb rozliczania dotacji

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych inwestycji przyjmowane sa na bieiaco i sa
rozpatrywane przynajmniej raz na kwartai na posiedzeniu Komisji powoianej przez Prezydenta Miasta Gliwice lub
osobe przez niego upowazniona, wg kolejnosci ich ziozenia pod warunkiem, Ze w roku budzetowym maksymalna
ilosé dotacji przyznanych do kosztow instalacji do gromadzenia wéd deszczowych nie przekroczy puli érodkow
w danym roku budietowym.

2. Wykaz wnioskow zakwalifikowanych do przyznania dotacji Komisja przedkiada do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta lub osobie przez niego upowainionej.

3. Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiedzy G1iwice- miasto na prawach powiatu
a wnioskodawca, ktéra okresla w szczegolnosci:

1) szczegoiowy opis zadania, w tym cel, najaki dotacja zostaia przyznana,
2) wysokosé dotacji udzielanej podmiotowi wykonujacemu zadanie,
3) termin wykorzystania dotacji, nie diuzszy niz do dnia 31 grudnia danego roku budzetowego,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji.

5. Rozliczenie dotacji nastepuje poprzez wykazanie za pomoca faktur irachunkéw wysokosci poniesionych
wydatkow, zzastrzezeniem zapisu ust. 6. W razie koniecznoéci Prezydent Miasta lub osoba przez niego
upowazniona w celu rozliczenia dotacji moze Zadaé od wnioskodawcy dodatkowych wyjasniefi lub dokumentow.

6. Przed podpisaniem umowy, wprzypadkach szczegolnych wskazanych przez Komisje, moze byé
przeprowadzona wizja lokalna potwierdzajaca Wykonanie zadania. Wtrakcie wizji zostaje spisany protokoi
z ogledzin przedmiotowej instalacji, ktory uwzglednia sie przy rozliczeniu dotacji.

7. Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez wnioskodawce,
8. O terminie odbioru umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, ewentualnie pisemnie.
9.W sprawach szczegolnie skomplikowanych oraz nie okreslonych wniniejszym Regulaminie decyzje

o przyznaniu i wysokosci dotacji podejmuje Komisja.
10. W przypadku stwierdzenia braku speiniania warunkow zawartych w umowie, w okresie do 10 lat od dnia

podpisania umowy oraz w przypadku wykorzystywania zbiornikow w innych celach niz te ktérym maja siuzyé caia
kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwioke, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla
zalegiosci podatkowych, podlega zwrotowi do budzetu miasta Gliwice.

11. W przypadku zbycia lokalu, dla ktérego zostaia przyznana dotacja, warunki zawarte w umowie przechodza
na kolejnego nabywce. Sprzedawca lokalu zobowiazany jest poinformowaé 0 tym fakcie nabywce.

12. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 10 niniejszego paragrafu
wynosi 15 dni od daty otrzymania wezwania do zapiaty.

Nacielnik Wydziaiu
Gosifddgrovyajiia Wodami
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Uzasadnienie
W éwietle art. 403 ust. 5 W zwiazku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338) Miasto Gliwice podjeio dzialania zmierzajace do wdrozenia
Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu, dotyczacych zagospodarowywania wod opadowych
w miejscu opadu. Planuje sie uruchomienie Prograrnu dotacyjnego w ramach, ktorego mieszkaficy Gliwic bedq
mogli uzyskaé dofinansowanie do wykonania systemow deszczowych do gromadzenia iwykorzystania wod
deszczowych wmiejscu opadu (m.in. ogrodow deszczowych, zbiomikow naziemnych ipodziemnych itp.)
Efektem tych dziaiafi bedzie pozostawienie wod opadowych wich naturalnej zlewni, co przyczyni sie do
utrzymania naturalnego poziomu zasobow wéd gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu
ibioroznorodnosci oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania icelow gospodarczych.
Dodatkowym efektem, zuwagi na realizacje zadafi przez samych mieszkaficow, bedzie wzrost swiadomosci
ekologicznej spoieczeflstwa.
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