
 

       Załącznik do uchwały Nr XXII/200/2020 

                              Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 czerwca 2020 r.  

 

REGULAMIN  PROGRAMU 

                                           „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” 

Regulamin ustala zasady udzielenia dotacji pochodzącej z budżetu gminy 

na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia i wykorzystania wód 

deszczowych. Dzięki takim działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wód 

opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, a następnie ich gospodarcze 

wykorzystanie m. in. do podlewania ogrodu, trawnika. Mieszkańcy gminy będą 

wykorzystywać wody opadowe na swojej posesji, tym samym oszczędzając naturalne 

zasoby wód. 

§1 

    Cel dotacji 

Celem dotacji jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Świątniki 

Górne związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu 

ochrony zasobów wodnych, poprzez montaż na terenie nieruchomości mieszkańców gminy 

zbiorników na wody opadowe.  

                      §2 

         Dotacja na zadanie 

Dotacja może być udzielona na zadanie zakup zbiorników do gromadzenia i wykorzystania 

wód deszczowych. 

                             §3 

                           Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację 

Uprawnione do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne zamieszkujące 

w  Gminie Świątniki Górne i posiadające  tytuł  prawny  do nieruchomości, położonej na terenie 

Gminy Świątniki Górne, na której znajduje się budynek mieszkalny oraz na której zrealizowana 

zostanie inwestycja. 

    

        §4 

        Wysokość dotacji 

1. Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie: 

1) do 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Regulaminem, 

lecz nie więcej niż 400 zł do zakupionych pojemników nie mniejszych niż 350 l.   

2. Dotacja z budżetu gminy na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.  

3. Dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji zadania. 

4. Wnioski o przyznanie dofinansowania rozpatrywane będą do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 



 

              §5 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dotację 

1. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru 

wniosków do dnia wskazanego w ogłoszeniu. 

2. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne na 

dzienniku podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

3. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się 

datę wpływu na dziennik podawczy urzędu.  

4. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu 

Miasta i Gminy Świątniki Górne. 

 

                §6 

Warunki przystąpienia do Programu 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świątniki Górne może złożyć każdy 

mieszkaniec Gminy Świątniki Górne, który przez okres trwałości projektu spełnia poniższe 

wymogi: 

1. jest właścicielem lub współwłaścicielem znajdującej się na terenie Gminy Świątniki 

Górne nieruchomości, zabudowanej budynkiem; 

2. nie posiada względem Gminy Świątniki Górne zaległości z tytułu podatków, opłaty 

za odbiór odpadów komunalnych oraz innych opłat (woda, ścieki); 

3. zezwala na przeprowadzenie oględzin nieruchomości przez przedstawicieli Gminy 

Świątniki Górne oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej oraz jej wykorzystanie 

w celu promocji Gminy. Dokumentacja nie będzie zawierać danych osobowych oraz 

informacji o lokalizacji nieruchomości.  

                  §7 

Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

1. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosku o udzielenie dotacji 

Programu „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika! stanowiącego załącznik nr 1 

do Regulaminu. Dotacja będzie pochodziła z budżetu Gminy Świątniki Górne i będzie  

obejmowała częściowy zwrot kosztu zakupu przez mieszkańców Gminy Świątniki 

Górne zbiorników do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 

Świątniki Górne w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 

3. Wniosek o dotację winien spełniać następujące warunki formalne (Karta Weryfikacji 

Programu „Eko-logika! Łap deszcz do zbiornika” stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu): 

1) powinien być złożony w terminie zgodnym z ogłoszeniem; 

2) powinien być złożony na właściwym formularzu; 

3) powinien mieć wypełnione wszystkie pola; 

 



 

 

4) powinien być opatrzony podpisem Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. 

4. Wnioskodawca zostanie zweryfikowany pod względem zaległości z tytułu podatku 

i innych opłat (woda, ścieki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych).  

5. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oryginał faktury/rachunku potwierdzający wykonanie zadania wymienionego 

w § 2, przy czym faktura/rachunek powinien być wystawiony na Wnioskodawcę 

z datą po ogłoszeniu naboru; 

2) potwierdzenie zapłaty. 

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 5 dni roboczych zostanie 

przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji inwestycji. Podczas kontroli zostaną 

zwrócone oryginały faktur/rachunków, które zostały przedstawione w załączeniu do 

wniosku o dotację. Karta Kontroli Programu „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

7. Na oryginale faktury/rachunku pracownik Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne 

umieści adnotację o udzielonej dotacji.   

8. Po pozytywnej kontroli, wypłacona zostanie dotacja na wskazany przez Wnioskodawcę 

rachunek bankowy w terminie 14 dni. Zatwierdzenie do wypłaty dotacji Programu 

„Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

9. Jeżeli złożony wniosek o dotację nie będzie spełniał wymagań formalnych określonych 

w Regulaminie, Gmina wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia lub złożenia 

wyjaśnienia w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu 

do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, z powodu niespełnienia warunków 

niniejszego Regulaminu, wniosek zostanie odrzucony, a Wnioskodawcy nie będzie 

przysługiwało prawo do odwołania od negatywnego rozpatrzenia wniosku.  

 

 

§8  

 

                                             Trwałość Programu 

1. Wnioskodawca, któremu została przyznana dotacja w okresie 3 lat od dnia otrzymanej 

dotacji (data wypłaty dotacji na konto Wnioskodawcy) zobowiązany jest używać 

zbiornik zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli w okresie trwałości Programu, wykonanej 

inwestycji oraz warunków wynikających z § 6 

 

§9 

                                                  Zwrot dotacji 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu dotacji w przypadku: 

1) zdemontowania zbiornika, na który Wnioskodawca uzyskał dotację , w ciągu 3 

lat od dnia otrzymania dotacji; 

2) wykorzystania zbiornika w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

3) naruszeniem warunków § 6 



 

 

 

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz 

z odsetkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm). 

 

§10 

           Sposób kontroli dotowanej inwestycji 

1. Gmina   zastrzega   sobie   prawo   do   przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji z 

zakresu małej retencji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i w okresie 3 lat od dnia 

otrzymania dotacji. 

2. Zakres kontroli może obejmować: 

1) sposób realizacji inwestycji; 

2) sposób eksploatacji zamontowanego zbiornika; 

3) sposób realizacji warunków przystąpienia do programu zawarte  § 6. 

3. Potwierdzeniem  przeprowadzenia  kontroli  będzie  Karta Kontroli  (Załącznik nr 3) 

oraz  dokumentacja fotograficzna. 

4. Wnioskodawca umożliwi wstęp na nieruchomość, na której wykonane będą działania 

objęte programem, przez  okres  3  lat  po  zakończeniu  inwestycji,  osobom  

upoważnionym  przez  Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne,  w  celu 

sprawdzenia  i  udokumentowania  funkcjonowania    zakupionego zbiornika zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

5. Gmina  może  żądać  dodatkowych  wyjaśnień  lub dokumentów  związanych  z  

udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zadania. 

 

 

 


