
 
 

UCHWAŁA NR LIII/441/VIII/2022 
RADY MIASTA TRZEBINI 

z dnia 27 października 2022 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów 
wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich 

powstawania - Program "Trzebińska deszczówka" 

Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 559 z późniejszymi zmianami) w związku z artykułem 403 ustęp 
5 w związku z artykułem 400a ustęp 1 punkt 2) i punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dziennik Ustaw z 2021 pozycja 1973 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta 
Trzebini 

Rada Miasta Trzebini 
uchwala, co następuje 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające 
na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania – Program 
„Trzebińska deszczówka”, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania, związanego z ochroną wód realizowana będzie ze środków 
budżetu Gminy Trzebinia. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/356/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 października 2021 r 
w sprawie: udzielania dotacji celowej na zadnie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na 
gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania - program "Trzebińska deszczówka" 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

   
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

 
 

Waldemar Wszołek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 7397



Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia na 
zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu 
i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania – 
Program „Trzebińska deszczówka”.

I. Przepisy ogólne
1. W celu utrzymania zasobów wód gruntowych poprzez zwiększenie naturalnej retencji 

na terenie Gminy Trzebinia, ustala się Regulamin udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Trzebinia na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, 
polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich powstawania – Program „Trzebińska deszczówka”.

2. Dotacja jest udzielana do: 
1) zakupu i montażu naziemnych, wolnostojących zbiorników na wody opadowe 

o  pojemności jednego zbiornika nie mniejszej niż 1 m3.
2) zakupu i montażu podziemnych zbiorników na wody opadowe o  pojemności 

jednego zbiornika nie mniejszej niż 1 m3.
II. Zasady i wysokość udzielania dotacji

1. Dotacje przeznaczone są dla osób fizycznych, będących właścicielami lub 
posiadającymi inny tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy 
Trzebinia, na której ma być zamontowany zbiornik do gromadzenia wód opadowych.

2. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz na 5 lat.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji 

zadania określonego w pkt. I ppkt. 1 i 2.
4. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, Wnioskodawca 

starający się o dotację winien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli 
przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji. 

5. Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji sporządzonej 
w ramach przygotowania zadania, nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem 
pozwoleń określonych przepisami odrębnymi oraz kosztów wykonywania prac 
instalacyjnych wewnątrz budynków . 

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

7. Dotacja wynosi 50 % poniesionych kosztów zakupu wraz z montażem, ale nie może 
stanowić więcej niż 1 000,00 zł brutto.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.
1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) Złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do 
realizacji zadania, tj. przed zakupem i montażem urządzeń objętych dotacją.

2) Zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do 
realizacji zadania, tj. przed zakupem i montażem urządzeń objętych dotacją.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:
1) Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy.
2) Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowane będzie zadanie.
3) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do 

nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie, wynikający z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego 

Załącznik do uchwały Nr LIII/441/VIII/2022

Rady Miasta Trzebini

z dnia 27 października 2022 r.
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lub stosunku zobowiązanego oraz zgoda pozostałych współwłaścicieli 
(w przypadku współwłasności) na wykonanie zadania.

4) W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, 
na której będzie realizowana inwestycja – zgoda właściciela i pozostałych 
współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) wraz z dokumentami 
potwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości na wykonanie zadania.

5) Opis planowanego zadania (parametry techniczne, rodzaj i powierzchnia, z której 
odprowadzane będą wody opadowe, sposób wykorzystania wód opadowych).

6) Całkowity koszt zadania.
7) Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca.
8) Przewidywany termin realizacji zadania. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym 
i merytorycznym przez przedstawicieli Urzędu Miasta Trzebini.

4. Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub merytorycznych, po 
bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie podlega 
odrzuceniu, o którym to fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zawartej 
pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

6. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnego 
wniosku, zwierającego wymagane informacje określone w pkt. III ppkt. 2 Regulaminu.

7. Umowy o udzielenie dotacji z Wnioskodawcami na zadania spełniające kryteria 
określone w pkt. II będą zawierane według kolejności złożonych wniosków, po 
otrzymaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

IV. Sposób rozliczenia dotacji
1. Po zrealizowaniu zadania, Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Trzebini 

dokumenty potwierdzające wykonanie zadania:
1) Oryginały (do wglądu) wraz z kserokopią faktur potwierdzające poniesione 

nakłady, wystawione na Wnioskodawcę.
2) W przypadku samodzielnego montażu oświadczenie o samodzielnym montażu.
3) Kserokopie uzyskanych decyzji administracyjnych,  wynikających z przepisów 

ustawy Prawo budowlane, w przypadku gdy są wymagane.
2. Zgodność zrealizowania zadania z przedłożonymi przez Wnioskodawcę 

dokumentami zostanie stwierdzona w trakcie oględzin, przeprowadzonych przez 
przedstawicieli Urzędu Miasta w Trzebini z udziałem Wnioskodawcy.

3. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę 
dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanego urządzenia.

4. Dotacja zostanie przekazana w sposób określony w umowie dotacji.
V. Postanowienia końcowe
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane będą w siedzibie Urzędu lub drogą 

elektroniczną za pośrednictwem EPUAP w terminie od 2 stycznia 2023 r., od 
godziny 7.00 do 31 marca 2023 r.

2. Jedna osoba - jednorazowo uprawniona jest do złożenia tylko jednego wniosku 
o udzielenie dotacji celowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy wnioskodawca posiada tytuł 
prawny do więcej niż jednej nieruchomości.  

3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje 
celowe w  danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną rozpatrzone 
negatywnie.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały 
Rady Miasta Trzebini.
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5. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
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