
 

 

UCHWAŁA NR III/23/2018  

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 pkt 1) lit. a) i ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Siewierzu 

uchwala: 

§ 1. Zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 

w zakresie: 

1) ograniczenia niskiej emisji; 

2) likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest; 

3) wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Szczegółowy tryb postępowania o udzielanie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 

wykonywania zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

1) Załącznik Nr 1 – „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania 

modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Siewierz"; 

2) Załącznik Nr 2 – „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania 

likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz"; 

3) Załącznik Nr 3 – „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania 

inwestycyjne służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siewierz”. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 8264



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

 

 

mgr Barbara Bochenek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/23/2018 

Rady Miejskiej w Siewierzu 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania modernizacyjne 

lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji 

na terenie Gminy Siewierz 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie dotacji celowej na 

przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne dla osób fizycznych na 

terenie Gminy Siewierz. 

2. Dotacja jest przeznaczona na zakup fabrycznie nowych ekologicznych urządzeń grzewczych. 

3. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska  

i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) dotacji - rozumie się przez to środki z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji, poniesionych 

przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 

Siewierz, przekazywane po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu wymaganych dokumentów, 

b) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do 

środowiska w relacji przed i po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dotacji, 

określanym zgodnie ze specyfikacją zadania, 

c) likwidacji systemu ogrzewania - rozumie się przez to całkowitą i trwałą likwidację starych źródeł ciepła 

i przekazanie ich do złomowania, 

d) ekologicznym urządzeniu grzewczym -  rozumie się przez to kotły gazowe c.o., olejowe c.o., gazowo-

olejowe c.o., elektryczne c.o. oraz kotły na biomasę spełniające wszystkie parametry związane ze 

sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 

303-5:2012 lub ECODESIGN, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę 

badawczą, 

e) wnioskodawcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie 

Siewierz, do której posiadają tytuł prawny do nieruchomości, zamierzają zrealizować zadania 

modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła 

i wprowadzeniu w zamian nowego ekologicznego urządzenia grzewczego, 

f) starym źródle ciepła – rozumie się przez to kotły c. o. pozaklasowe (tzw. kopciuchy), jak również kotły c. o. 

klasy 3 i 4, 

g) tytułe prawnym do nieruchomości - rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa własności,   

użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

Rozdział 2. 

Warunki udzielania dotacji 

§ 3. 1.  O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie 

Siewierz, do której posiadają tytuł prawny do nieruchomości, zamierzają zrealizować zadania modernizacyjne 

lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian nowego 

ekologicznego urządzenia grzewczego. 

2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek o udzielenie dotacji oraz następujące 

dokumenty: 
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a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, w której ma nastąpić zmiana 

systemu ogrzewania na ekologiczne, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. 

3. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz 

informacji, niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz realizowanego zadania 

inwestycyjnego. 

4. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

5. Dotacja nie przysługuje na zadania inwestycyjne już zrealizowane. 

6. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym. 

7. Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne urządzenia 

grzewcze. 

8. Dotacja udzielana jest nie częściej niż raz na 10 lat dla jednego budynku mieszkalnego. 

9. Ekologiczne urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym 

zostały zainstalowane. 

10. Warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji jest trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych starych 

źródeł ciepła i przekazanie ich do złomowania. 

11. Dotacji nie podlega wymiana starego źródła ciepła na ekologiczne urządzenie grzewcze, w przypadku 

wyposażenia nieruchomości w dodatkowe, zastępcze urządzenie grzewcze (gazowe, olejowe, gazowo-olejowe, 

elektryczne, na biomasę). 

12. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz określa wzory: wniosków, umowy, które będą obowiązywać 

Wnioskodawcę. 

Rozdział 3. 

Wysokość dotacji 

§ 4. 1.  Kwotę dotacji dla zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych ustala się w wysokości 50% 

ceny zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące 

złotych). 

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu dofinansowana jest również 

z innego źródła, to dotacja celowa z budżetu gminy nie przysługuje. 

3. Podstawę wyliczenia wysokości dotacji stanowi cena zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego 

określona na rachunku lub fakturze VAT zweryfikowana względem średniej ceny rynkowej. 

Rozdział 4. 

Tryb udzielania, rozliczania dotacji 

§ 5. 1.  Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w danym roku należy 

składać w terminie od dnia wejścia w życie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania 

o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

w budżecie na ten cel, jednak nie później niż do 31 października danego roku. Wnioski, które wpłyną po tym 

terminie będą podlegać zwrotowi. 

2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. 

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności według terminu złożenia kompletnego wniosku. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, wzywa się 

Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niepoprawiony przez 

Wnioskodawcę we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. 

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
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7. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku 

z przyczyn formalnych, merytorycznych, rachunkowych bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie na 

ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

§ 6. 1.  Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy o dotację. 

2. Umowa jest zawierana po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację w roku, w którym zadanie 

inwestycyjne będzie realizowane oraz po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta 

i Gminy Siewierz oględzin starego źródła ciepła. 

3. Wnioskodawca, po podpisaniu umowy realizuje inwestycję i po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia 

dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 30 listopada danego roku. Niezłożenie 

w terminie wniosku o wypłatę dotacji, skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

4. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza odpowiednio następujące dokumenty, wystawione 

po dacie zawarcia umowy o dotację: 

a) rachunek lub faktura VAT zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego, wystawiona na Wnioskodawcę. 

Na fakturze lub rachunku powinien być określony typ (model) oraz cena brutto urządzenia grzewczego. 

W przypadku faktur lub rachunków, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena brutto urządzenia - 

wymagana jest specyfikacja do faktury lub rachunku wystawiona przez sprzedawcę. Na oryginale rachunku 

lub faktury zostanie naniesiona przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Siewierz adnotacja o płatnościach 

ze środków budżetu Gminy, 

b) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych niniejszym Regulaminem dla 

urządzeń objętych dotacją, 

c) dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do punktu złomowania. 

5. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentach 

rozliczeniowych dotacji wzywa się Wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż do dnia 

7 grudnia danego roku. 

7. Wniosek o wypłatę dotacji niepoprawiony przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym 

w ust. 6 pozostaje bez rozpatrzenia i skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów 

wymienionych w ust. 4 i ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji oraz pozytywnym wyniku kontroli wykonania 

zadania inwestycyjnego objętego dotacją przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. 

9. Wypłata przyznanych środków następuje do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę 

dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy 

lub w formie czeku. 

Rozdział 5. 

Kontrola i zwrot dotacji 

§ 7. 1.   Zasady kontroli prawidłowości wykonania zadania modernizacyjnego lub inwestycyjnego 

służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz określa 

umowa o udzielenie dotacji. 

2. Zasady zwrotu dotacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/2018 

Rady Miejskiej w Siewierzu 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Siewierz 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację 

zadania modernizacyjnego lub inwestycyjnego polegającego na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji 

zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. 

2. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, zwanym dalej 

Wnioskodawcą, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł 

prawny, zamierzają zrealizować zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji pokryć 

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. 

3. Definicje: 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak 

również wielorodzinnym lub gospodarczym; 

2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego; 

3) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć: 

a) rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez uprawnioną jednostkę, 

b) transport odpadów przez wykonawcę posiadającego aktualne decyzje administracyjne zezwalające na 

transport materiałów niebezpiecznych do miejsca wskazanego w karcie przekazania odpadu, 

c) utylizację odpadów. 

4. Dotacji będą podlegały następujące wydatki związane z likwidacją pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

1) rozebranie pokryć dachowych i/lub elewacji z elementów azbestowo – cementowych; 

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) załadunek, transport i składowanie odpadów; 

4) odkurzanie powierzchni z pyłów azbestowych. 

Rozdział 2. 

Warunki udzielania dotacji 

§ 2. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek o udzielenie dotacji oraz 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do  nieruchomości, na której ma nastąpić likwidacja pokryć  

dachowych i/lub elewacji zawierających azbest  na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, 

c) informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone zgodnie 

z 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), 
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d) zawiadomienie Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót polegających na usuwaniu odpadów zawierających 

azbest. 

2. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz 

informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz realizowanego zadania 

inwestycyjnego. 

3. Dotacja nie przysługuje na zadania już zrealizowane. 

4. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym. 

5. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

6. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed rozpoczęciem zadania. 

7. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz określa wzory: wniosków, umowy, które będą obowiązywać 

Wnioskodawcę. 

Rozdział 3. 

Wysokość dotacji 

§ 3. Kwotę dotacji na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest 

ustala się w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) do każdej zutylizowanej tony odpadów. 

Rozdział 4. 

Tryb udzielania, rozliczania dotacji 

§ 4. 1.  Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w danym roku należy 

składać w terminie od dnia wejścia w życie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania 

o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, jednak 

nie później niż do 31 października danego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą podlegać  

zwrotowi. 

2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. 

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności według terminu złożenia kompletnego wniosku. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji wzywa się 

Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niepoprawiony przez 

Wnioskodawcę we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. 

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

7. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku 

z przyczyn formalnych, merytorycznych, rachunkowych bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie na 

ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

§ 5. 1.  Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy o dotację. 

2. Umowa jest zawierana po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację w roku, w którym zadanie 

inwestycyjne będzie realizowane, jeżeli Gmina posiada środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy oraz 

po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oględzin wyrobów 

zawierających azbest. 

3. Wnioskodawca po podpisaniu umowy realizuje inwestycję i po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia 

dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 30 listopada danego roku. Niezłożenie 

w terminie wniosku o wypłatę dotacji skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

4. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza odpowiednio następujące dokumenty, wystawione 

po dacie zawarcia umowy o dotację: 

a) rachunek lub fakturę VAT dokumentujące poniesione koszty, wystawione na Wnioskodawcę wraz 

z potwierdzeniem jej zapłaty, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 8264



b) kartę przekazania odpadu. 

5. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne  z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentach 

rozliczeniowych dotacji wzywa się Wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż do dnia 

7 grudnia danego roku. 

7. Wniosek o wypłatę dotacji niepoprawiony przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym 

w ust. 6 pozostaje bez rozpatrzenia i skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów 

wymienionych w ust. 4 i ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji oraz pozytywnym wyniku kontroli wykonania 

zadania inwestycyjnego objętego dotacją, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

9. Wypłata przyznanych środków następuje do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę 

dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy 

lub w formie czeku. 

Rozdział 5. 

                                                    Kontrola i zwrot dotacji 

§ 6. 1.   Zasady kontroli wykonania zadania modernizacyjnego lub inwestycyjnego polegającego na 

likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub 

gospodarczych określa umowa o udzielenie dotacji. 

2. Zasady zwrotu dotacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/2018 

Rady Miejskiej w Siewierzu 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania inwestycyjne 

służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siewierz 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie  dotacji celowej   na realizację 

zadania modernizacyjnego lub inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przydomowej biologicznej 

oczyszczalni ścieków. 

2. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, zwanym dalej 

Wnioskodawcami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł 

prawny, zamierzają zrealizować zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na wykonaniu 

przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. 

3. Definicje: 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak 

również wielorodzinnym lub gospodarczym; 

2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego; 

3) pod pojęciem wykonania przydomowej biologicznej  oczyszczalni ścieków należy rozumieć zakup 

i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4. Dotacją będą objęte tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 

5. Dotacja może być przyznana jeden raz dla danej nieruchomości. 

6. Dotacji nie będą podlegać: 

- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, których lokalizacja planowana jest  na obszarach, gdzie 

istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, których lokalizacja planowana jest na terenach, gdzie 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na lokalizację przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków z systemem rozsączającym, a jedynie na lokalizację zbiornika zamkniętego (szamba). 

Rozdział 2. 

Warunki udzielania dotacji 

§ 2. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek o udzielenie dotacji oraz 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane zadanie 

polegające na wykonaniu przydomowej biologicznej  oczyszczalni ścieków, 

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, 

c) pozwolenie wodno – prawne; jeżeli jest wymagane, 

d) zawiadomienie Starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej biologicznej  oczyszczalni ścieków 

lub pozwolenie na budowę; jeżeli jest wymagane, 

e) opinię Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu o braku możliwości technicznego 

podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 8264



2. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz 

informacji, niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz realizowanego zadania 

inwestycyjnego. 

3. Dotacja nie przysługuje na zadania już zrealizowane. 

4. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym. 

5. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz określa wzory: wniosków, umowy, które będą obowiązywać 

Wnioskodawcę. 

Rozdział 3. 

Wysokość dotacji 

§ 3. Kwotę dotacji na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z  realizacją zadania 

modernizacyjnego lub inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przydomowej biologicznej  oczyszczalni 

ścieków  ustala się w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

Rozdział 4. 

Tryb udzielania, rozliczania dotacji 

§ 4. 1.  Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w danym roku należy 

składać  w terminie od dnia wejścia w życie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania 

o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, jednak 

nie później niż do 31 października danego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą podlegać 

zwrotowi. 

2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. 

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności według  terminu złożenia kompletnego wniosku. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, wzywa się 

Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niepoprawiony przez 

Wnioskodawcę we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. 

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

7. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku 

z przyczyn formalnych, merytorycznych, rachunkowych bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie na 

ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

§ 5. 1.  Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy o dotację. 

2. Umowa jest zawierana, po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację w roku, w którym zadanie 

inwestycyjne będzie realizowane, jeżeli Gmina posiada środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy oraz 

po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oględzin 

nieruchomości, na której jest planowana realizacja zadania polegającego  na wykonaniu przydomowej 

biologicznej  oczyszczalni ścieków. 

3. Wnioskodawca po podpisaniu umowy realizuje inwestycję i po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia 

dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 30 listopada danego roku. Niezłożenie 

w terminie wniosku o wypłatę dotacji, skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

4. Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza następujące dokumenty, wystawione po dacie 

zawarcia umowy o dotację: 
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a) fakturę VAT/rachunek za wykonanie całego zadania wraz ze specyfikacją zawierającą  wyszczególnienie 

wszystkich wykonanych prac oraz poniesione nakłady finansowe na poszczególne zadania, wystawione na 

Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty. W przypadku realizacji zadania etapowo lub przez różnych 

wykonawców należy dołączyć wszystkie faktury/rachunki dokumentujące wykonanie zadania. Na 

oryginałach faktur/rachunków zostanie naniesiona przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Siewierz 

adnotacja o płatnościach ze środków budżetu Gminy, 

b) dokumentację techniczno – ruchową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. 

5. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza, że złożone dokumenty są zgodne z oryginałem 

i własnoręcznie je podpisuje. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentach 

rozliczeniowych dotacji wzywa się Wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż do dnia 

7 grudnia danego roku. 

7. Wniosek o wypłatę dotacji niepoprawiony przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym 

w ust. 6 pozostaje bez rozpatrzenia i skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów 

wymienionych w ust. 4 oraz pozytywnym wyniku kontroli wykonania zadania inwestycyjnego objętego dotacją 

przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. 

9. Wypłata przyznanych środków następuje do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę 

dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy 

lub w formie czeku. 

Rozdział 5. 

                                                             Kontrola i zwrot dotacji  

§ 6. 1.   Zasady kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków określa umowa o udzielenie 

dotacji. 

2. Zasady zwrotu dotacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). 
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