
 

 

UCHWAŁA NR XV/198/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań  

inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu miasta,  

pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 403 

ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  

poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celo-

wej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań 

inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska 

i gospodarką wodną.  

2. Wysokość dotacji celowej ze środków pozy-

skiwanych przez Miasto z tytułu opłat i kar za korzy-

stanie ze środowiska z podziałem na poszczególne 

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej ustala się w uchwale budżetowej na dany rok.  

§ 2. 1. O przyznanie dotacji celowej na finanso-

wanie lub dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać 

się:  

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów pu-

blicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspól-

noty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy 

realizujący zadania inwestycyjne na terenie miasta 

Świdnicy w zakresie wymienionym w art. 400a 

ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 21, 22, 24, 29, 32 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska;  

2) jednostki sektora finansów publicznych będące 

gminnymi osobami prawnymi, realizujące zadania 

inwestycyjne na terenie miasta Świdnicy w zakre-

sie wymienionym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 

15, 16, 21, 22, 24, 29, 32 i 38−42 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

2. Podmioty lub jednostki, o których mowa w ust. 1, 

ubiegające się o przyznanie dotacji powinny posiadać 

tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na któ-

rej realizowane będzie zadanie inwestycyjne.  

§ 3. 1. Podmioty zainteresowane otrzymaniem do-

tacji składają − w Urzędzie Miejskim − wniosek 

o finansowanie lub dofinansowanie zadania inwesty-

cyjnego, stanowiący załącznik nr 1, wraz z Kartą Opi-

su Inwestycji, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.  

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, oceniane są 

według następujących kryteriów:  

a) efektywność ekologiczna inwestycji,  

b) zabezpieczenie środków finansowych wniosko-

dawcy,  

c) stopień przygotowania zadania do realizacji,  

d) czas realizacji zadania.  

3. Wnioski o dofinansowanie zadań na kolejny rok 

budżetowy należy składać w terminie do 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

4. Wnioski składane w trakcie roku budżetowego 

będą rozpatrywane w zależności od ilości posiadanych 

środków finansowych.  

5. W przypadku ubiegania się o przedmiotową do-

tację przez podmiot prowadzący działalność gospo-

darczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić 

pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).  

6. Jeśli udzielona dotacja stanowi pomoc de mi-

nimis, podmiot ubiegający się o jej przyznanie powi-

nien wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty 

o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia  

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-
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czących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404 z późn. zm.).  

7. Udział środków pozyskiwanych przez Miasto 

Świdnica z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

nie przekroczy 50% kosztów realizacji zadania inwe-

stycyjnego.  

8. W uzasadnionych przypadkach Prezydent 

Świdnicy może podjąć decyzję o dofinansowaniu 

powyżej 50% kosztów realizacji zadania inwestycyj-

nego, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej 

właściwej dla spraw ochrony środowiska.  

9. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 7, 

przekazane będzie w formie refundacji po udokumen-

towaniu minimum 50% kosztów całości zadania po-

niesionych po zawarciu umowy o dotację na realizację 

zadania lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku.  

§ 4. 1. Podstawą wydatkowania środków w ra-

mach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmio-

tem ubiegającym się o przyznanie dotacji a Miastem.  

2. Umowa o której mowa w ust. 1 w szczególności 

określa:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dota-

cja została przyznana, wartość zadania i termin je-

go wykonania;  

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowa-

nie zadania i tryb płatności;  

3) termin wykorzystania dotacji;  

4) tryb kontroli wykonywania zadania;  

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;  

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są 

z wnioskodawcami w kolejności składanych wnio-

sków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczer-

pania środków przeznaczonych na ten cel w planie 

wydatków budżetowych na dany rok.  

4. Podstawą do rozliczenia dotacji są:  

a) protokoły odbiorów,  

b) faktury lub kopie tych faktur potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.  

5. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę 

za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzie-

lona. Przekazanie środków na rachunek wnioskodaw-

cy nie oznacza wykorzystania dotacji.  

§ 5. W sprawach dotyczących rozliczania udzielo-

nych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgod-

nie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Świdnicy.  

§ 7. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała prze-

widuje udzielanie pomocy de minimis, jej przepisy 

obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.  

§ 8. Traci moc uchwała nr X/116/11 Rady Miej-

skiej w Świdnicy z dnia 2 września 2011 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do 

dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzie-

lenia dotacji i sposobu jej rozliczania.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czter-

nastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Joanna Gadzińska
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/ 

/198/12 Rady Miejskiej w Świdnicy  

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

 

KARTA OPISU INWESTYCJI 
WYMAGANE INFORMACJE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU NA REALIZACJĘ ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

I. Część ogólna.  

1) Nazwa i adres wnioskodawcy.  

2) Nazwa, opis i lokalizacja zadania.  

3) Przewidywany efekt ekologiczny zadania.  

4) Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania.  

5) Stan przygotowania do realizacji, w tym wymagania formalno - prawne.  

 

II. Część ekonomiczno-finansowa.  

1) Wartość kosztorysowa zadania (aktualny poziom cen). 

2) Koszty poniesione (dla zadań kontynuowanych).  

3) Źródła finansowania pozostałej kwoty kosztów zadania w rozbiciu na lata.  

4) Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez podmioty współuczestniczące w realizacji 

zadania.  

5) Harmonogram rzeczowo finansowy zadania.  

6) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych powinny przedłożyć dokumenty stwierdzające 

wiarygodność finansową.  

 

Uwagi do części ogólnej:  

Ad. 2: Podać pełną nazwę zadania (tytuł inwestycyjny) oraz jego krótki opis uwzględniając przede 

wszystkim: stosowane technologie, rodzaj i typ urządzeń oraz ich producenta i dostawcę, system 

realizacji zadania, oraz jego wykonawcę. Podać dokładny adres i nr działki geodezyjnej, na której 

planowana jest realizacja zadania. Podać, dla zadań zmniejszających stopień uciążliwości dla 

środowiska, lokalizację zadania w stosunku do chronionego elementu środowiska (np. rzeki, ujęcia wód, 

skupiska ludności, zabytków i inne).  

Ad. 3: Określić wpływ zadania na otoczenie podając np. stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych 

i zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach 

i poprawy stanu czystości odbiornika ścieków. O ile to możliwe podać koszt jednostkowy uzyskania 

efektu ekologicznego. W przypadku inwestycji zmniejszających uciążliwość inwestora dla środowiska 

podać stopień i roczną kwotę zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszenie 

warunków jego ochrony, jaką uzyska inwestor po zrealizowaniu zadania.  
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