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Poz. 2755
UCHWAŁA NR XI/105/2020
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do
gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony
zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r.poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz.1527, poz. 1579,
poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 695) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. W celu utrzymania zasobów wód gruntowych poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie gm.
Lubanie, przyjmuje się pilotażowy program ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap
deszczówkę” oraz określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
zbiorników do gromadzenia wód opadowych służących do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu
jego powstania.
2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, dotacji oraz sposób jej rozliczenia określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
UrzędowymWojewództwa Kujawsko - Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XI/105/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 maja 2020 r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia
wód opadowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych
na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”
§ 1. W celu poprawy lokalnego mikroklimatu, poprzez zwiększenie naturalnej retencji określa się zasady
udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach
pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”
obejmujące zakup i montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania.
§ 2. 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, będące
właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie
Gminy Lubanie.
2. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
3. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania i eksploatacji systemu deszczowego objętego dotacją przez
okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania
określonego w § 1 ust. 1, w szczególności:
1) kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do
zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych ;
2) kosztów remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.
2. Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach
przygotowania zadania.
§ 4. Sposób gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych na terenie nieruchomości w ramach realizacji
zadania nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.
§ 5. Dotacja nie może być udzielona na dofinansowanie:
1) budowy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych określonej
w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;
2) wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
3) zadania, którego realizacja nie zagwarantuje osiągnięcia efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość
retencjonowanej wody opadowej.
§ 6. Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.
§ 7. 1. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych systemu
deszczowego, o których mowa w § 3, ale nie więcej niż 500 zł.
2. Dopuszcza się zakup więcej niż jednego systemu deszczowego na nieruchomość z tym , że dotacja
wyniesie nie więcej niż 500 zł na nieruchomość.
3. W przypadku poniesienia mniejszych niż 500 zł kosztów zakupu i montażu systemu deszczowego,
dofinansowaniu podlega wysokość poniesionych kosztów koniecznych zgodnych z przedstawionymi fakturami.
4. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.
§ 8. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji składa do Wójta Gminy Lubanie pisemny
wniosek o udzielenie dotacji celowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–3–

Poz. 2755

2. Ogłoszenie o naborze wniosków na dany rok budżetowy podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.
3. W ogłoszeniu wskazane będą:
1) termin i miejsce składania wniosków;
2) wzór wniosku oraz formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.
4. Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków
finansowych.
5. Wnioski
będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.
6. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.
Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu
naboru Wójta Gminy Lubanie.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych Wójt Gminy
Lubanie zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub w terminie14
dni od uzupełnienia wniosku.
8. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu właścicielowi,
Beneficjent o którym mowa w § 2 ust. 1 zobowiązany jest do uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości.
§ 9. 1. Po zrealizowaniu zadania Beneficjent składa pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej,
w terminie do 15 września roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.
2. Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy załączyć:
1) faktury potwierdzające poniesione koszty z dowodami zapłaty;
2) rachunki wystawione tytułem zakupu towarów do wykonania zadania;
3) oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem.
§ 10. 1. Wypłata dotacji następuje po dokonaniu oględzin w miejscu realizacji przeprowadzonych przez
pracowników Urzędu Gminy Lubanie.
2. Dotujący może przeprowadzić oględziny przedmiotu dotacji w okresie trwałości zadania tj. do 3 lat,
licząc od dnia otrzymania dotacji oraz wezwać beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia
nieprzestrzegania niniejszych Zasad.
§ 11. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonych w art. 251 i 252 ustawy
o finansach publicznych .

