UCHWAŁA NR XXVIII/533/2020
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2020 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych
i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. l pkt 5 ustawy
z dnia
27 kwietnia
2001 r.
Prawo
ochrony
środowiska
(Dz. U.
z 2019 r.
póz. 13961'),
art. 4 ust. l i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1461) uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1Przyjmuje się Uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej w 2020 roku na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zakup i montaż systemów do gromadzenia, czasowego
zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, których realizacja przyczyni się do ochrony
zasobów wodnych i zatrzymania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich występowania.
§2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Beneficjencie - rozumie się przez to podmiot określony w art. 403 ust. 4 pkt l lit. a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. póz. 1396 ze zm.), zwanej dalej „P.o.ś.",
czyli osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;
2) Zadaniu - rozumie się przez to realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa
w art. 400a ust. l pkt 5 P.o.ś., polegających na zakupie i montażu naziemnych i podziemnych zbiorników
oraz systemów służących do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce;
3) Dotacji - rozumie się przez to dotację celową, w rozumieniu art. 403 ust. 4 P.o.ś, oraz przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869 ze zm.), z budżetu miasta
Kielce, udzieloną na dofinansowanie Zadania;
4) Wykorzystywaniu wody opadowej - rozumie się przez to wykorzystanie zatrzymanej wody opadowej na
terenie nieruchomości, na której zrealizowane zostanie Zadanie (np.: do podlewania ogrodu, trawnika,
sprzątania); w przypadku jeżeli na tej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza,
retencjonowana woda nie może być wykorzystywana na cele związane z tą działalnością;
5) Efekcie ekologicznym — rozumie się przez to szacunkową ilość wody opadowej i roztopowej wyrażoną
3
w m , możliwą do retencjonowania w urządzeniach wykonanych w ramach realizacji Zadania;
6) Okresie trwałości Zadania - rozumie się przez to zachowanie i eksploatację zainstalowanego lub
wykonanego w ramach realizacji Zadania urządzenia do gromadzenia, retencjonowania wód opadowych
i roztopowych, zgodnie z warunkami niniejszej uchwały, przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia
otrzymania Dotacji;
7) Wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie Dotacji na dofinansowanie Zadania;
8) Umowie - rozumie się przez to umowę o dofinansowanie Zadania w formie Dotacji, zawartą pomiędzy
Gminą Kielce a Beneficjentem;
9) Kosztach kwalifikowanych Zadania - rozumie się przez to koszty zakupu fabrycznie nowych urządzeń,
materiałów, systemów niezbędnych do wykonania Zadania oraz koszt ich montażu/budowy.
"zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., póz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579,
1680, 1712, 1815, 2087, 2166; z 2020 r. póz. 284, 695
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Rozdział 2.
Ogólne zasady udzielania dotacji

§31. Dotacji udziela się na Wniosek Beneficjanta.
2. Sposób zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości
w ramach realizacji zapisów niniejszej Uchwały nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków
wodnych na nieruchomościach sąsiednich.
3. Dotacja dla danego Beneficjenta może być udzielona na dofinansowanie realizacji Zadania na danej
nieruchomości tylko jeden raz.
4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania.

tj»
1) zakupu i montażu zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;
2) zakupu i montażu zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;
3) wykonania studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;
4) wykonania ogrodów deszczowych;
5) budowy zbiornika odkiytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem
i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;

zbierającym wodę opadową

6) zakupu i montażu systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika
w momencie jego przepełnienia oraz urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika, w szczególności:
kran, złącze do podłączenia węża ogrodowego, pompa podnosząca wodę.
5. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie Zadania, którego realizacja rozpocznie się po podpisaniu
Umowy.
6. Dotacja nie może być udzielona na dofinansowanie:
1) opracowania dokumentacji projektowej;
2) budowy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem
określonej w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;

wód opadowych

i roztopowych,

3) zadania, którego realizacja nie zagwarantuje osiągnięcia efektu ekologicznego (§ 2 pkt 5) w okresie
trwałości zadania określonym w § 2 pkt 6;
4) kosztów zakupu i montażu urządzeń
podpisaniem Umowy;

lub systemów określonych w § 3 ust. 4 poniesionych przed

5) pokrycia kosztów realizacji zadania, jeśli Beneficjent uzyskał na ten sam cel dofinansowanie z innych
bezzwrotnych źródeł finansowania,
6) Zadań zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. póz. 1839).
7. Dotacja wynosi 80% kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania, ale nie więcej niż 4 000 zł na
realizację Zadania na jednej nieruchomości.
8. Przyznanie Dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta
Kielce na ten cel.
Rozdział 3.
Kryteria wyboru Zadań do dofinansowania
§4.

Ustala się następujące kryteria wyboru Zadań do dofinansowania w formie Dotacji:
1) formalne, przez co należy rozumieć: złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
Wniosku na obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie trwania naboru
Wniosków,
2) merytoryczne:
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a) wymienione w § 3 ust. 3 - 7 ;
b) zobowiązanie Beneficjanta do realizacji Zadania w roku budżetowym przyznania Dotacji;

c) zobowiązanie Beneficjanta do zachowania Okresu trwałości Zadania.
Rozdział 4.
Tryb udzielania dotacji
§5.

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie Wniosku, złożonego na formularzu, o którym mowa w § 6
ust. 2 p k t 1.

§6.
1. Nabór Wniosków rozpoczyna się po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze Wniosków

0 udzielenie dotacji.

2. Ogłoszenie o naborze Wniosków podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kielce i zawierać będzie:
1) wzór formularza Wniosku oraz formularzy niezbędnych do rozliczenia Dotacji;
2) wysokość środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 8;
3) termin i miejsce składania Wniosków;
4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia Dotacji.
3. Wzór formularza Wniosku powinien zawierać w szczególności:
1) dane Beneficjenta;
2) oznaczenie nieruchomości, na terenie której Beneficjent planuje realizację Zadania, ze wskazaniem numeru
księgi wieczystej, numeru ewidencyjnego dziatki oraz danych adresowych;
3) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości; w przypadku gdy tytuł ten nie stanowi
prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego, do oświadczenia winna zostać załączona kopia
dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością (w szczególności kopia umowy najmu,
użyczenia) oraz zgoda właścicieli nieruchomości na realizację Zadania;
4) opis planowanego Zadania;
5) zestawienie planowanych kosztów kwalifikowanych Zadania.
4. Wniosek wraz z załącznikami określonymi we wzorze formularza Wniosku należy składać w miejscu
1 terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
5. Beneficjenci wskazani w § 2 p k t l , niebędący właścicielami nieruchomości, zobowiązani
uzyskania i przedstawienia zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania.

są do

6. W przypadku, jeśli tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom, Beneficjent składający
wniosek zobowiązany jest do przedstawienia pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli
nieruchomości do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Dotacji, zawarcia Umowy i rozliczenia
Dotacji.
7. Wnioski przyjmowane będą do momentu wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 3
ust. 8, jednakże nie później niż do 31.07.2020 r.
8. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce i kompletności.
9. Wnioski zostaną poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 14 dni od daty
ich wpływu.
10. W przypadku, gdy złożony Wniosek będzie niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, Beneficjent
zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony
Wniosek podlega ponownej ocenie, o której mowa w ust. 9.

§7.
Wniosek podlega odrzuceniu jeżeli:
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1) nie został uzupełniony w trybie określonym w § 6 ust. 10;
2) nie spełnia wymogów formalnych;
3) został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu;
4) nie odpowiada innym wymogom określonym w niniejszej Uchwale;
Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach odrzucenia Wniosku.

§8.
1. Pozytywna ocena wniosku stanowi podstawę do zawarcia Umowy.
2. Beneficjent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się Beneficjenta
w wyznaczonym miejscu i terminie, lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację z dofinansowania
Zadania.
3. Beneficjent, podpisując Umowę, zobowiązuje się do realizacji Zadania w zakresie, na zasadach
i terminach w niej określonych.
Rozdział 5.
Tryb rozliczania dotacji
§9.

Dotacja zostanie wypłacona zgodnie z warunkami zawartej Umowy i niniejszej Uchwały.

§10.
1. Po zrealizowaniu Zadania, Beneficjent składa podpisany wniosek o rozliczenie Dotacji w terminie
określonym w Umowie.
2. W celu rozliczenia Dotacji, do wniosku o rozliczenie Dotacji należy załączyć:
1) faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesione nakłady na realizację Zadania,
2) dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie Zadania,
3) protokół odbioru wykonania Zadania (w przypadku realizacji Zadania przez wybranego wykonawcę),
4) oświadczenie o wykonaniu Zadania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. l zostanie poddany ocenie w terminie 14 dni od daty jego wpływu.
4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. l, nie spełnia wymogów formalnych
i merytorycznych, Beneficjent zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie, o której mowa w ust. 3.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. l, podlega odrzuceniu jeżeli:
1) nie został uzupełniony w terminie określonym w ust. 4;
2) nie spełnia wymogów formalnych;
3) Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z Umową i warunkami określonymi w niniejszej uchwale;
4) nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa w § 12;
5) nie odpowiada innym wymogom określonym w niniejszej uchwale;
Beneficjenta zawiadamia się o przyczynach odrzucenia wniosku.
6. Pozytywna ocena wniosku, o którym mowa w ust. l stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji.
§11.

Dotujący może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających wykonanie zadania
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
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§12.

Dotujący może przeprowadzić oględziny w miejscu realizacji Zadania zarówno na etapie oceny Wniosku,
rozliczania dotacji, jak i w okresie trwałości Zadania. Z przeprowadzonych oględzin zostanie sporządzony
protokół.

§13.
Przyznana kwota Dotacji, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869 ze zm.).
Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§14.
Informacje o liczbie złożonych Wniosków i kwotach przyznanych Dotacji, zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Kielce.

§15.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§16.
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący, Rady Miasta

Kamil Suchiński
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UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KIELCE z dnia

2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2020 roku na zadania służące ochronie zasobów
wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce
Huragany, burze, wysokie temperatury, susza, to zjawiska spowodowane zmianami klimatu.
Gwałtowne burze i nawałne deszcze powodują zalania i podtopienia. Duża ilość powierzchni
szczelnych na terenie miasta przyczynia się do szybkiego odpływu wód opadowych do
odbiorników. Woda staje się towarem deficytowym.
Jak wynika z „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030", przyjętego
uchwałą nr XX/351/2019 z 17 października 2019 roku, najbardziej groźnymi dla Miasta Kielce
zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu są: upały, fale upałów, fale chłodu, susze, intensywne
opady, wiatr i burze. Spodziewane zmiany klimatu mogą oddziaływać na zasoby wodne i
gospodarkę wodną, w szczególności gospodarkę wodami opadowymi. Jednym ze wskazań,
wynikających z tego Programu, jest potrzeba wdrożenia prośrodowiskowych rozwiązań
związanych z retencją wód opadowych, co przyczyni się m.in. do obniżenia wrażliwości miasta na
powodzie i susze.
Projekt przedłożonej uchwały wpisuje się w działania Gminy Kielce w tym zakresie.
Przewiduje on uruchomienie systemu dotacyjnego, w ramach którego mieszkańcy Kielc będą
mogli otrzymać dofinansowanie do wykonania zadań, takich jak: zakup i montaż zbiorników
naziemnych i podziemnych do zbierania wód opadowych, wykonanie oczek wodnych, studni
chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających, ogrodów deszczowych,
wraz z systemami zbierającymi wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości. Realizacja
wyżej wymienionych zadań będzie krokiem do zwiększenia odporności miasta na ekstremalne
zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Retencjonowaną wodę można wykorzystać np. do
podlewania ogródków przydomowych, co pozwoli zaoszczędzić wodę pitną oraz jest uzasadnione
zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie. Dodatkowym pozytywnym efektem będzie wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze względu na realizację dotowanych zadań przez
samych mieszkańców miasta.
Art. 403 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2019 r. póz. 1396 ze zm.) określa katalog zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
których finansowanie należy do zadań powiatów i zadań własnych gmin. W myśl art. 403 ust. 4
ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
określonym podmiotom. Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy — Prawo ochrony środowiska, w celu
umożliwienia udzielenia tej dotacji, niezbędne jest określenie przez Radę Miasta Kielce, w drodze
uchwały, zasad udzielania dotacji celowej, obejmujących w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób jej rozliczania.
Projekt uchwały nie wymagał zgłoszenia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
póz.708), ponieważ przedmiotowa uchwała nie przewiduje udzielania pomocy publicznej.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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