
 

 

UCHWAŁA NR LXII/543/2014 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych 

z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Gminy Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość środków dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska 

i gospodarki wodnej oraz cel dofinansowania określa Rada Gminy Świdnica w uchwale budżetowej na dany 

rok. 

2. Środki finansowe, określone w ust. 1, mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 

1) związanych z ochroną wód; 

2) służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

3) związanych z ochroną powietrza; 

4) związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniem bardziej 

przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

5) związanych z gospodarką odpadami; 

6) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi. 

3. Łączna wartość wszystkich dofinansowań nie może przekroczyć środków przewidzianych  

do wykorzystania na ten cel w budżecie Gminy w bieżącym roku budżetowym. 

4. O dofinansowanie zadań, o którym mowa w ust. 2, mogą ubiegać się: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy; 

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
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5. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych 

w granicach administracyjnych Gminy Świdnica. 

6. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek bez względu na zmianę właściciela, jedynie 

w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie udzielanie dotacji na część budynku. 

7. Dotacja wypłacana będzie Wnioskodawcy przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

8. Wysokość dofinansowania określana jest w odrębnych uchwałach precyzujących szczegółowe warunki 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań wymienionych w ust. 2. 

9. Dofinansowanie nie może zostać udzielone, jeżeli wniosek został złożony po wykonaniu zadania. 

§ 2. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków 

w realizacji zadania – wkład własny. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje Wójt Gminy Świdnica, stwierdzając: 

1) ich kompletność; 

2) zgodność zadania z celami, określonymi w § 1 ust. 2 uchwały; 

3) zgodność z planem dochodów i wydatków określonym w budżecie gminy na dany rok; 

4) efektywność ekologiczną inwestycji. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać: 

1) w Urzędzie Gminy Świdnica, osobiście lub pocztą; 

2) począwszy od dnia ogłoszenia naboru do dnia określonego w ogłoszeniu o naborze. 

4. Wnioski, które zostały złożone po wykonaniu zadania lub nie spełniają wymogów określonych w § 2, 

nie są zakwalifikowane do udzielenia dotacji, o czy Wnioskodawcy są informowani pisemnie. 

5. Wnioski, które zostały zakwalifikowane, a których dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak 

środków finansowych w danym roku, będą rozpatrywane w roku następnym, po złożeniu pisemnego 

oświadczenia potwierdzającego aktualność złożonego wniosku. 

6. Zaniechanie obowiązku potwierdzenia aktualności wniosku przez Wnioskodawcę powoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 3. 1. W przypadku realizacji inwestycji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przez wspólnotę 

mieszkaniową: 

1) wspólnota winna złożyć zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony na podstawie indywidualnych 

wniosków najemców lub właścicieli wszystkich lokali, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 

określonymi we wniosku. Indywidualne wnioski winny ponadto zawierać pisemne oświadczenie 

o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej; 

2) wspólnota dołącza również dokument, upoważniający osoby tam wymienione do reprezentacji wspólnoty 

w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w szczególności do złożenia wniosku o przyznanie 

dotacji, do podpisania umowy w tym zakresie oraz do rozliczenia dofinansowania, a także na wykonanie 

i użytkowanie inwestycji na określonej działce. 

2. Jeżeli inwestycja, określona w § 1 ust. 2: 

1) zlokalizowana jest na nieruchomości posiadającej kilku współwłaścicieli, Wnioskodawcą jest osoba 

posiadająca pisemną zgodę oraz odpowiednie pełnomocnictwa od wszystkich współwłaścicieli  

na wykonanie i użytkowanie inwestycji na określonej działce, a także do złożenia wniosku o przyznanie 

dotacji, podpisania umowy w tym zakresie oraz rozliczenia dofinansowania; 

2) ma być podłączona do dwóch lub więcej odrębnych nieruchomości, Wnioskodawcą jest osoba posiadająca 

pisemną zgodę oraz odpowiednie pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli na wykonanie i użytkowanie 

inwestycji na określonej działce, a także do złożenia wniosku o przyznanie dotacji, do podpisania umowy 

w tym zakresie oraz na rozliczenie dofinansowania. 
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3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą być udzielane dotacje również dla właścicieli 

nieruchomości, przeznaczonych na cele budowlane, którzy mają budynek w stanie surowym zamkniętym. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Świdnica po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę, w drodze 

zarządzenia zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, w miarę posiadanych 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

2. Kolejność osób na liście, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, ustala się na podstawie: 

1) kolejności złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Świdnica; 

2) ilości dostępnych środków, przewidzianych do wykorzystania na ten cel w roku budżetowym, 

z zastrzeżeniem § 5. 

3. Wnioskodawcy będą informowani pisemnie o możliwości uzyskania dofinansowania. 

4. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane, i uzyskali możliwość dofinansowania, 

zostaną poinformowani o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy,  

przy czym niedotrzymanie terminu uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. 

5. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane, a których dofinansowanie jest niemożliwe  

ze względu na brak środków finansowych w danym roku, zostaną wpisani na listę rezerwową, i w  przypadku 

wskazanym w § 5, uzyskują możliwość dofinansowania, zgodnie z kolejnością na tej liście. 

6. Listy podlegają ogłoszeniu poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica  

oraz na stronie internetowej Urzędu. 

§ 5. W przypadku zwiększenia kwoty dotacji lub gdy łączna suma dofinansowań nie wyczerpie kwoty 

dotacji zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok, ogłasza się dodatkowy nabór  

na dofinansowanie zadań określonych w § 1 ust. 2. 

§ 6. 1. Wójt Gminy Świdnica udziela dotacji na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem 

realizującym zadanie. 

2. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów określanych w odrębnych uchwałach 

dotyczących szczegółowych warunków udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań wymienionych 

w § 1 ust. 2. 

3. Dofinansowanie przyznaje się raz dla jednego rodzaju inwestycji. 

4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych  

lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

5. Ze środków finansowych, określonych w §1 ust. 1 uchwały, nie będą finansowane: 

1) wykup gruntu pod inwestycje, 

2) podatek VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu dla dotowanego (oświadczenie wnioskodawcy), 

3) opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę, 

4) koszty prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych instalacji. 

§ 7. 1. Podstawą do wydatkowania środków, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, jest zawarcie umowy 

z Wnioskodawcą, którego wniosek został zakwalifikowany. 

2. Udzielona przez Wójta Gminy Świdnica dotacja musi być wykorzystana i rozliczona w roku 

kalendarzowym, w którym ją przyznano. 

3. Po zakończeniu zadania Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do rozliczenia zadania,  

według zasad określonych w umowie. 

4. Rozliczenie, określone w ust. 3 podlega sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym  

oraz pod względem gospodarności i celowości. 

5. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest: 

1) zrealizowanie zadania zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami; 
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2) złożenie wniosku o rozliczenie dotacji, wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację zadania 

i poniesionych kosztów. 

§ 8. 1. Na poczet dofinansowania może być udzielona zaliczka, maksymalnie do wysokości 50 % 

przewidzianej dotacji, której wysokość określana jest w uchwale w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań wymienionych w § 1 ust. 2. 

2. Zaliczka może być udzielona jedynie na wniosek. 

§ 9. 1. Jeżeli dotacja będzie stanowić dla Wnioskodawcy pomoc de minimis, warunkiem rozpatrzenia 

wniosku o dotację jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr  1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

do pomocy de minimis w  sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 

2013 r.); 

2) przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 

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

poz. 404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,  

poz. 311 z późn. zm.) i w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  

Nr 121 poz. 810). 

2. Możliwość udzielania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia 2013 r.) jest ograniczona  

do 30 czerwca 2021 roku. 

§ 10. 1. Priorytet w przyznawaniu dotacji mają zadania polegające na: 

1) budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych 

na ścieki bytowo-gospodarczych, związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej; 

2) usuwaniu odpadów zawierających azbest, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obiekt ó w zlokalizowanych na terenie Gminy Świdnica, związanych z ochroną 

powietrza. 

2. Wysokość dofinansowania do realizacji poszczególnych przedsięwzięć określana jest w odrębnych 

uchwałach dotyczących szczegółowych warunków udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań, 

wymienionych w § 1 ust. 2. 

§ 11. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania jej nienależnie  

lub w nadmiernej wysokości, zwrot dotacji lub jej części następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.   

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica: 

R. Adamska 
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