
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/407/2022 

RADY MIASTA I GMINY BUK 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych                 

na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych 

w miejscu ich powstania 

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

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miasta 

i Gminy Buk uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej (zwanej w dalszej części dotacją) 

z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie zakupu i montażu systemu zatrzymującego 

i wykorzystującego wody opadowe (w tym roztopowe) w miejscu ich powstania, dla nieruchomości 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym położonych na terenie Miasta 

i Gminy Buk oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji. 

§ 2. 1. O dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Buk na zakup i montaż systemu do retencjonowania 

wód opadowych mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

2. Do ubiegania się o dotację uprawniona jest osoba posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym położoną na terenie Miasta 

i Gminy Buk, na której  ma być realizowane przedsięwzięcie. 

3. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 1 prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą na nieruchomości 

objętej wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis, pod warunkiem, że retencjonowanie wód 

wykorzystywane będzie do realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością, a jej udzielenie następuje 

z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w: 

1) 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 (Dz. Urz. UE L nr 352/1 

z 24.12.2013 r. z późn. zm.), 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107, 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. 

z 2013 r. Nr 352, str. 9) wraz ze zmianą Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. 

(Dz. Urz. L 51,22.02.2019, str. 1). 

4. Pomoc de minimis na podstawie programów pomocy zgodnych z przepisami rozporządzenia nr 

1407/2013 może być udzielana maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

§ 3. Warunkiem przyznania dotacji jest spełnienie następujących kryteriów: 
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1) dotacja obejmuje wyłącznie niezbędne koszty realizacji przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane) takie jak: 

zakup, wykonanie i montaż elementów wchodzących w skład systemu zatrzymującego i wykorzystującego 

wody opadowe, 

2) zakupione urządzenia wchodzące w skład systemu do retencjonowania wód opadowych muszą być 

fabrycznie nowe, niezamontowane wcześniej, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie 

Polski, 

3) koszty sporządzenia dokumentacji projektowej oraz zakupu sprzętu i narzędzi służących zainstalowaniu 

elementów systemu nie są kosztami kwalifikowanymi, 

4) dotacja nie obejmuje kosztów remontu istniejącego systemu  w celu poprawienia jego sprawności oraz 

kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym, 

5) dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych 

wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji mieszkaniowych, 

6) dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości, 

7) przedsięwzięcie nie może być dofinansowane z innych środków publicznych, 

8) nie udziela się dofinansowania na wydatki poniesione przed zawarciem umowy dotacyjnej z Miastem 

i Gminą Buk, 

9) Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania przedsięwzięcia objętego dotacją i przestrzegania zapisów 

niniejszej uchwały oraz umowy przez okres trwałości przedsięwzięcia wynoszący minimum 5 lat licząc od 

dnia otrzymania dotacji. 

§ 4. Dotacja przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup 

i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych, jednakże nie większej niż 5 000,00 zł na całe 

przedsięwzięcie. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie dotacji  należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk w terminie od 

1 marca do 31 sierpnia danego roku budżetowego, począwszy od 2023 roku. 

2. W przypadku współwłasności do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli 

na realizację przedsięwzięcia. 

3. W przypadku wniosku złożonego przez wspólnotę mieszkaniową należy załączyć: 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy - podmiot 

reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową, 

2) uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację przedsięwzięcia. 

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc  

de minimis bądź de minimis w rolnictwie bądź rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem: 

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz  pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) formularza informacji przedstawionych 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.) albo 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). 

5. Dotacje przyznawane są w kolejności składania kompletnych i prawidłowych wniosków – decyduje data 

i godzina  wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy. 

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Buk. 
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8. W przypadku wyczerpania środków na dany rok budżetowy, przyjmowanie wniosków zostaje 

wstrzymane. 

9. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki 

za dany rok budżetowy, Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia o odmowie przyznania dotacji. 

10. Odmowa przyznania dotacji następuje także w przypadku wskazania we wniosku planowanego terminu 

zakończenia  realizacji przedsięwzięcia przypadającego na inny rok budżetowy niż bieżący. 

11. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne oraz kryteria ustalone 

w niniejszej uchwale, Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia Wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dotacji. 

12. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wstawi się w ustalonym terminie na podpisanie umowy uznaje        

się rezygnację z dotacji za wyjątkiem, iż przed wskazanym terminem Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza 

o jego zmianę. 

13. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu systemu do 

retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania wraz z wymaganą dokumentacją stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca, z którym została zawarta umowa o udzielenie 

dotacji celowej zobowiązany jest złożyć: 

1) wniosek o wypłatę dotacji, 

2) kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty (oryginały do wglądu), 

3) opis wykonanych robót (dane techniczne zainstalowanych urządzeń, technologia wykonania itp.), 

4) dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie realizacji i po zrealizowaniu przedsięwzięcia objętego 

dotacją, 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem, 

6) oświadczenie Wnioskodawcy, że wszelkie działania związane z realizacją przedsięwzięcia były zgodne 

z przepisami prawa: ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 

zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 

zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w ciągu 14 dni licząc od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. 

§ 8. Realizacja przedsięwzięcia musi zostać zakończona w danym roku budżetowym, jednakże nie później 

niż do dnia 15 listopada. 

§ 9. Dotacja wypłacana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku o udzielenie  

dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu 

ich powstania, w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji. 

§ 10. Wypłata dotacji poprzedzona jest przeprowadzeniem wizji lokalnej przez uprawnionych pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy w Buku. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Piotr Goroński  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 7691



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 7691



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 7691



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 7691



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 7691



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 7691


		2022-11-03T11:48:45+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




