
PROJEKT 

 

Uchwała nr …../…./2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ….. lipca 2020 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu 
systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu 
„Wodołapacz” 

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. 2, 4-6 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Michałowice dotyczącej 
zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu 
„Wodołapacz”. 

§ 2. 

Regulamin określający zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób rozliczenia dotacji 
celowej został określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

 § 3. 

Środki pieniężne stanowiące łączną kwotę dotacji na dany rok są ustalane każdorazowo w Uchwale 
Budżetowej Gminy. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Z uwagi na kurczące się zasoby wody, spowodowane m.in. małymi opadami wody deszczowej oraz 
śniegu w latach 2019/2020, oraz duże zainteresowanie mieszkańców gminy możliwością uzyskania 
dotacji na zadania służące ochronie zasobów wodnych Gmina Michałowice wdraża Program udzielania 
dotacji celowej dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód 
opadowych w ramach programu „Wodołapacz”. 

Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru 
wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych oraz stabilizowanie wilgotności i 
mikroklimatu w warunkach lokalnych poprzez zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych. 

Dokuczające w ostatnich latach upały i susze uświadomiły, jak cennym zasobem jest woda. 
Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich, a jej zasoby kurczą się niezmiennie od 
kilkudziesięciu lat. Według danych z raportu hydrologicznego Państwowej Służby Hydrologiczno-
Meteorologicznej (PSHM IMGW-PIB) Polsce w roku 2020 grozi największa susza od 50 lat, dlatego 
ważne staje się wykorzystywanie wody opadowej, która w naszym kraju trafia zwykle bezpośrednio do 
kanalizacji lub cieków wodnych, w systemach retencji wody. 

Blisko 100% substancji mieszkaniowej Gminy Michałowice to budynki jednorodzinne, zazwyczaj z 
rozległymi ogrodami przydomowymi, wymagającymi prac pielęgnacyjnych i nawadniania. Wskaźnik 
wilgotności gleby jest natomiast bardzo niski, także ze względu na dużą urbanizację i uzbrojenie gminy 
w infrastrukturę drogową i kanalizację deszczową. 

Woda opadowa zbierana z powierzchni dachów i tarasów może być wykorzystana np. do podlewania 
ogrodów i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej. Może być również 
magazynowana w specjalnych zbiornikach przeznaczonych do tego celu.  

Darmową deszczówką można znacząco obniżyć ilość zużywanej w gospodarstwie domowym wody 
wodociągowej. Korzyściami z jej wykorzystania są m.in.: aktywny wpływ na ochronę środowiska, 
zmniejszenie presji na wody podziemne, korzystny wpływ na roślinność, zmniejszenie poboru wody z 
sieci, oszczędność środków budżetu domowego oraz mniejsza zależność od dostawców wody. 

Na intensywność i ilość opadów nie mamy żadnego wpływu, ale możemy przeciwdziałać skutkom 
ich braku, dlatego biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Program został zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr …./…../2020 
                                                                    Rady Gminy Michałowice 
                                                                     z dnia …… lipca 2020 r. 

 
 

REGULAMIN OKREŚLAJACY ZASADY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE DOTACJI  
ORAZ SPOSÓB ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ   

 
Rozdział 1. 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu 
systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach 

programu „Wodołapacz”. 
 

§ 1 
1. Ustala się Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice 
dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w 
ramach programu „Wodołapacz”. 
2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice. 
3. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a-d oraz 
pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 
ze zm.), tj. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych 
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

 
§2 

1. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego 
rodzaju) systemu deszczowego obejmującego: 

1) zbiornik na deszczówkę, 

2) pompę do beczki, 

3) zbieracz wody deszczowej. 

2. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu innych elementów systemu deszczowego poza 
wymienionymi w §2 ust. 1. Dotacja nie obejmuje również przebudowy instalacji deszczowej, 
montażu instalacji deszczowej, opracowania projektu instalacji deszczowej, kosztów uzyskania 
stosownych pozwoleń. 
3. Jeżeli nieruchomość, w której przeprowadzany będzie montaż systemu deszczowego 
znajduje się we współwłasności, wówczas wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na przeprowadzenie montażu systemu deszczowego. 
4. Wypłata dotacji następuje do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku 
budżetowym.  
5. Złożenie Wniosku o przyznanie dotacji oraz jego rozliczenie musi nastąpić w tym samym 
roku budżetowym.  
6. Do Wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:  
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub prawo do 
możliwości wykorzystania na nieruchomości systemu deszczowego, 



2) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na montaż systemu deszczowego, w przypadku o 
którym mowa w ust. 3. 
 

§ 3 
1. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 3, z 
wykorzystaniem na nieruchomości zlokalizowane w obszarze administracyjnym Gminy 
Michałowice.  
2. Dotacja odbywa się w formie zwrotu środków na zakup systemu deszczowego, przy 
założeniu, że:  
1) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup fabrycznie nowego systemu 
deszczowego, którego elementy wymienione w §2 ust. 1 posiadają atesty/certyfikaty 
dopuszczające je do powszechnego użytku wraz z przyznaną gwarancją, 
2) system deszczowy będzie zakupiony dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji 
celowej,  
3) Wnioskodawca dostarczy do Gminy dowód zakupu systemu deszczowego wraz z Wnioskiem 
o rozliczenie dotacji celowej (wzór Wniosku o rozliczenie dotacji celowej stanowi załącznik do 
umowy zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą) oraz Oświadczeniem o wykonaniu 
zadania zgodnie z przeznaczeniem (wzór Oświadczenia o wykonaniu zadania zgodnie z 
przeznaczeniem stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą). 
3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów 
wymaganych postanowieniami zawartej umowy.  

 
§ 4 

Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc 
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, 
a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:  

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. U. UE. L 2013.352.1),  

2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L,2013.352.9),  

3)  rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L. 2014.190.45).  

 
§ 5 

1. Dotacja udzielana będzie w wysokości 900,00 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% 
poniesionych kosztów zakupu systemu deszczowego. 
2. Złożone Wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymogów określonych w 
niniejszym Regulaminie, a ich weryfikacja nastąpi w okresie do 14 dni od daty złożenia 
wniosku.  
3. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko raz na jedną nieruchomość. 



4. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Michałowice w biurze podawczym.  
 

Rozdział 2. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice 

dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych 
w ramach programu „Wodołapacz”. 

 
§ 6 

1. Wnioskodawcy wskazani w §1 ust. 3 Regulaminu, ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej 
określonej w §2 ust. 1 Regulaminu, składają pisemny Wniosek. Wzór Wniosku zostanie 
określony zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice. Gdy Wniosek składa pełnomocnik, 
konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.  
2. Jeżeli Wniosek składany jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do 
wniosku załącza on: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej 
pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie; 
2) inne niezbędne informacje dotyczące Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010  r. nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810), wydanych na podstawie art. 37 ust. 
2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).  

3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany przed złożeniem Wniosku 
do zapoznania się z wyżej wskazaną Uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, 
terminów oraz zasad.  
4. Wnioski o dotację celową składa się najpóźniej do15 września każdego roku, w okresie 
obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu.  
5. Rozpatrywanie Wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w ramach 
przeznaczonych na ten cel przez Gminę środków finansowych.  
6. Jeżeli Wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, Wnioskodawca zostanie wezwany do 
jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Jeżeli w wyznaczonym 
terminie Wnioskodawca nie uzupełnił braków w złożonym Wniosku, Wniosek zostaje 
odrzucony. Ponowne ubieganie się o dotację celową wymaga złożenia kompletnego pod 
względem zawartości Wniosku. W sytuacji, w której przekroczenie terminu nastąpi bez winy 
Wnioskodawcy, dopuszcza się przywrócenie tego terminu, jeżeli Wnioskodawca 
uprawdopodobni, że jego niedochowanie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie 



terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. 
Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. 
7. Informacja o pozytywnej weryfikacji złożonego Wniosku wraz z informacją o terminie 
podpisania Umowy z Wnioskodawcą zostanie przekazana Wnioskodawcy telefonicznie lub 
mailowo na numer telefonu lub adres e-mail Wnioskodawcy podany we Wniosku.  

 
 

§ 7 
1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji Wniosku, na podstawie odrębnej 
Umowy.  
2. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, 
wymaganych postanowieniami zawartej Umowy.  
3. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Michałowice, biorąc pod 
uwagę spełnienie warunków formalnych wniosku.  
 

Rozdział 3. 
Sposób rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu 
systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach 

programu „Wodołapacz”. 
 

§ 8 
1. Podstawą wypłaty dotacji będzie złożenie przez Wnioskodawcę w terminie określonym w 
Umowie zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą Wniosku o rozliczenie dotacji celowej, 
dowodu zakupu systemu deszczowego (faktury VAT) wystawionego na Wnioskodawcę wraz z 
dowodem uiszczenia opłaty za fakturę, dokumentujących zakup systemu deszczowego oraz 
Oświadczeniem o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Brak realizacji zakupu systemu deszczowego w terminie  wskazanym w zawartej Umowie z 
Wnioskodawcą, skutkować będzie nieotrzymaniem dofinansowania.  
 

§ 9 
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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