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UCHWAŁA NR IX/59/11
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
obejmujących kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposób jej rozliczenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebieszów na zadania 
z zakresu ochrony środowiska. 

§ 2. Udziela  się dotacji  celowej na następujące przedsięwzięcia,  realizowane przez osoby  fizyczne na  terenie 
Gminy Trzebieszów: 

1) usuwanie  materiałów  budowlanych  zawierających  azbest  z budynków  mieszkalnych,  gospodarczych 
i pozostałych, 

2) budowę kolektorów słonecznych przy wykorzystaniu źródeł z energii odnawialnych, 

3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej. 

§ 3. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji na cele określone w § 2 składają pisemne wnioski. 

§ 4. 1. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej 
między Gminą Trzebieszów, a wnioskodawcą. 

2. Dotacje będą udzielane do wysokości kwoty uchwalonej na dany rok budżetowy. 

§ 5. Regulamin szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania dotacji oraz ich maksymalną wysokość określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Środki  finansowe  przeznaczone  na  udzielenie  dotacji  będą  pochodzić  głównie  z opłat  za  korzystanie  ze 
środowiska  i administracyjnych  kar  pieniężnych  za  przekroczenia  lub  naruszenia  wymogów  korzystania  ze 
środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r.   Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ich wysokość będzie określała uchwała budżetowa. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebieszów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr IX/59/11  

Rady Gminy Trzebieszów  

z dnia 14 listopada 2011 r. 

REGULAMIN 

przyznawania  dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebieszów  na inwestycje związane z ochroną 
środowiska 

§ 1. 

Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej osobom fizycznym na następujące przedsięwzięcia: 

1) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych, gospodarczych i pozostałych, 

2) budowę kolektorów słonecznych przy wykorzystaniu źródeł z energii 

odnawialnych, 

3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie brak jest 

kanalizacji sanitarnej. Jeśli dotacja stanowiłaby pomoc publiczną, jej warunki określa  § 10. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Dotacjach    rozumie  się  przez  to  wypłaty  ze  środków  Gminy  Trzebieszów  na  sfinansowanie  kosztów 
w związku z realizacją zadań, określonych w § 2 niniejszej uchwały. 

2) Wnioskodawcyrozumie sięprzez to podmiotubiegający się oudzielenie dotacji. 

§ 3. 1. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria: 

a) zamieszkują na terenie Gminy Trzebieszów, 

b) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają prowadzić przedsięwzięcie, dla którego udzielana 
jest dotacja. 

2. Dotacje udzielane są jednorazowo na podstawie umowy zawieranej przed 

realizacją zadań, o których mowa w § 1 i stanowią refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją 
tych zadań. 

§ 4. 1. Budowa  i eksploatacja  przydomowej  oczyszczalni  musi  spełniać  wymogi  zawarte  w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984) oraz z zachowaniem wymogów określonych przez przepisy prawa budowlanego. 

2. Usuwanie materiałów zawierających azbest powinno odbywać z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia 
Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznejz  dnia  2 kwietnia  2004  r.  w sprawie  sposobów  i warunków 
bezpiecznego  użytkowania  i usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (  Dz.  U.  Nr  71,  poz.  649  z późn.  zm.), 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające  azbest     (Dz. U.  z 2011  r., Nr 8,  poz.  31) oraz  zachowaniem właściwych 
przepisów bhp. 

§ 5. 1. Wysokość jednej dotacji będzie wynosić: 

a) 1.500 zł na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych, 

b) 2.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) 500 zł na dofinansowanie usunięcia 1 tony materiałów zawierających azbest. 
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§ 6. 1. Udzielenie  dotacji  celowej  następuje  na  podstawie  umowy  zawartej  z podmiotem  ubiegającym  się 
o dotację. 

2. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca obowiązany jest 

przedstawić wniosek wraz z deklaracją przedsięwzięcia, na które ma być udzielona dotacja. 

3. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać następujące dane 

Wnioskodawcy: 

a) imię, nazwisko i adres zameldowania potwierdzony kserokopią dowodu osobistego, 

b) oznaczenie nieruchomości, gdzie  realizowane będzie przedsięwzięcie,  na które ma być udzielona dotacja oraz 
dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości. 

c) jeśli nieruchomość jest  we współwłasności, wniosek winien podpisany być przez wszystkich współwłaścicieli. 

§ 7. 1. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji  rozpatruje Wójt Gminy Trzebieszów w kolejności  ich 
wpływów. 

2. Wójt Gminy Trzebieszów odmawia zawarcia umowy  jeśli wniosek nie spełnia 

wymogów określonych w § 6 ust. 3 i braki te nie zostaną uzupełnione w 

wyznaczonym terminie pomimo uprzedniego wezwania. 

3. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielana ma być 

dotacja, Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji. 

4. W  związku  z rozpatrywaniem  wniosku  z ust.  3 upoważnieni  pracownicy  Urzędu  Gminy  Trzebieszów  
stwierdzają  w drodze  oględzin  wskazanej  we  wniosku  nieruchomości,  czy  przedsięwzięcie  jest  realizowane 
zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, obowiązującymi dla danego typu inwestycji. 

5. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji. 

6. Dotacje są wypłacane przelewem na wskazany przez wnioskodawcę   rachunek bankowy lub w kasie Urzędu 
Gminy w terminie do 3 miesięcy. 

§ 8. 1. Wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres zameldowania potwierdzony kserokopią dowodu osobistego, 

b) datę i numer zawartej umowy o dotację, 

c) oznaczenie  nieruchomości,  na  której  prowadzone  będzie  przedsięwzięcie  oraz  dokument  potwierdzający  tytuł 
prawny do tej nieruchomości, 

d) faktury  lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem 
ceny, wskazujące jako nabywcę osobę   wymienioną w ust. 1, 

e) informację o innych środkach publicznych uzyskanych na realizację przedsięwzięcia, 

f) określenie,  czy  wypłata  dotacji  ma  nastąpić  przelewem,  czy  też  gotówką.  W przypadku  wypłaty  przelewem 
należy podać numer konta. 

2. Wraz  z wnioskiem  podmiot  otrzymujący  dotację  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  sprawozdania 
(zestawienia) z realizacji dotowanego zadania bieżącego lub inwestycyjnego. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego dotacją winno zawierać: 

a) Zestawienie poniesionych kosztów wynikających z faktur i rachunków, 

b) Opis zrealizowanego zadania. 

4. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie. 

§ 9. 

Jeśli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii  Europejskiej,  to   warunkiem  rozpatrzenia wniosku w sprawie  zawarcia  umowy  o dotację  jest  spełnienie 
wymogów określonych w: 
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1) rozporządzeniu Komisji/WE 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87  i 88 Traktatu 
o pomocy de minimis, 

2) rozporządzeniu Komisji/WE 845/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis dla rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie WE 1860/2004, 

3) rozporządzeniu Komisji/WE 1835/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87  i 88 Traktatu 
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, 

4) przedłożeniu  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 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). 


