
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 2556 ze 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. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia....................2023 r. 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI 
ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.). 

§ 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. Wypłata dotacji następuje do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

4. 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. 

5. Do Wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 3 należy dołączyć: 

1) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na montaż systemu deszczowego, 

2) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. 

6. W przypadku, gdy dane podane we Wniosku o udzielenie dotacji nie będą zgodne z informacjami zawartymi 
w księdze wieczystej nieruchomości lub gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, wnioskodawca – na 
żądanie Gminy – przedstawi dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. 

§ 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. Wypłata dotacji 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, 
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2) system deszczowy będzie zakupiony dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej, 

3) Wnioskodawca dostarczy do Urzędu Gminy dowód zakupu systemu deszczowego wraz z Wnioskiem 
o rozliczenie dotacji celowej oraz Oświadczeniem o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem. Wzór 
Wniosku o rozliczenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 4.  

1. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa 
konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej 
działalności – stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów: 

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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1, 
z późn. zm.), 

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. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.), 

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. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.). 

2. Nabycie prawa do otrzymania pomocy na podstawie niniejszej uchwały może nastąpić: 

1) w przypadku pomocy de minimis - do 30 czerwca 2024 r. 

2) w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnym - do 31 grudnia 2027 r. 

3) w przypadku pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury - do 31 grudnia 2024 r. 

§ 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. Przez jedną 
nieruchomość rozumie się nieruchomość gruntową objętą daną księgą wieczystą, a w przypadku braku księgi 
wieczystej lub gdy nieruchomość stanowi część wspólną, działkę gruntu lub jej fragment, co do którego 
Wnioskodawca ma prawo do wyłącznego korzystania. 

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

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. Podmioty wskazane w §1 ust. 3 Regulaminu, ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej określonej w §2 
ust. 1 Regulaminu, składają pisemny Wniosek. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  Gdy Wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa. 

2. Jeżeli Wniosek o udzielenie dotacji 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 
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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 2021 r. poz. 743 ze 
zm.). 

3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany przed złożeniem Wniosku o udzielenie 
dotacji do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz stosowania się do określonego w niej trybu, 
terminów oraz zasad. 

4. Wnioski o dotację celową składa się najpóźniej do 15 września każdego roku, w okresie obowiązywania 
postanowień niniejszego Regulaminu. Wnioski o udzielenie dotacji złożone po tej dacie podlegają odrzuceniu 
i nie są automatycznie kwalifikowane do programu w kolejnym roku budżetowym. 

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 o udzielenie dotacji wraz z informacją o terminie 
podpisania Umowy z Wnioskodawcą zostanie przekazana Wnioskodawcy pisemnie, telefonicznie lub mailowo 
na adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres e-mail Wnioskodawcy podany we Wniosku. 

§ 7.  

1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji Wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatruje Wójt Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę spełnienie warunków 
formalnych wniosku. 

3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę Wniosku o rozliczenie dotacji 
celowej wraz ze wskazanymi we Wniosku dokumentami. 

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.  

Podstawą wypłaty dotacji będzie złożenie przez Wnioskodawcę w terminie do 15 listopada każdego roku 
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. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego 
zasady, tryb postępowania o udzielenie 
dotacji oraz sposób rozliczania dotacji celowej 

 
W N I O S E K 

 
 o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu 

deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu 
„Wodołapacz” 

 

1. Wnioskodawca – osoba lub podmiot składający wniosek w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ............................................................................................................. 

PESEL ......................................................................................................................................................... 

NIP……………………………………………………........................................................................... (jeśli dotyczy) 

REGON …………………………………………………….................................................................... (jeśli dotyczy) 

KRS ……………………………………………………………………………………………………………………..……. (jeśli dotyczy) 

Adres zamieszkania/siedziba …………………………………………………………………………………………….……………. 

 

2. Współwłaściciel/współwłaściciele (jeśli dotyczy) 

 

Imię…………………………………………………………........................................................................................... 

Nazwisko ………………………………………….................................................................................................. 

PESEL .................................................................................................................................................... 

 

Imię…………………………………………………………........................................................................................... 

Nazwisko ………………………………………….................................................................................................. 

PESEL .................................................................................................................................................... 

 

Imię…………………………………………………………........................................................................................... 

Nazwisko ………………………………………….................................................................................................. 

PESEL .................................................................................................................................................... 
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3. Adres do korespondencji 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu……………………………………………………………………………………………......... 

Miejscowość ……………………………………...... Kod pocztowy………………………………………………………………… 

Ulica ………………………………………………................................... Nr domu/lokalu…………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………… (jeśli posiada) 

Adres mailowy …………………………………………………………………………………………………………... (jeśli posiada) 

 

4. Miejsce realizacji  zadania 

 

Miejscowość ………………………………………................................................................................................ 

Ulica …………………………………………………............................................. Nr domu/lokalu ......................... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, inny: jaki?) 

.............................................................................................................................................................. 

Numer księgi wieczystej ....................................................................................................................... 

Numer działki …………………….………… Obręb ewidencyjny ………………………………………………………………… 

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który przekazana zostanie dotacja 

celowa dotycząca zakupu systemu deszczowego 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

6. Oświadczenie (zaznaczyć właściwe) 

Oświadczam, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o dotację w 

celu jej wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

Oświadczam, że wnioskodawca nie ubiega się o dotację w celu jej wykorzystania w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
 
Załączniki do wniosku:  
 
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do Wniosku 
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de 

minimis w rybołówstwie (jeśli dotyczy) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Wniosku. 
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3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de 
minimis w rybołówstwie (jeśli dotyczy) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wniosku. 

4. Kopie wszystkich zaświadczeń 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 oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeśli dotyczy). 

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem 
określonym 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) (jeśli dotyczy). 
 
 
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Michałowice z siedzibą 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowana przez Wójta. 

Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu 
Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania 
wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” i podanie danych w tym celu jest 
obowiązkowe.  
Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. 
Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych 
oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez 
czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony w szczególnych przepisach prawa oraz 
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 
niego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane i prawo ich 
uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony 
danych osobowych podane są w Polityce ochrony danych dostępnej na stronach www 
Administratora. 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie  
dotacji celowej 

 
 
Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa): 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………. (jeśli posiada) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  

 
Oświadczam, że: 

posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją dotacji na 
zakup systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu 
„Wodołapacz”. 
 

 

Miejscowość …………………………………………………….......................................................................................  

Ulica …………………………………………............................................ Nr domu/lokalu .......................................  

Numer działki …………………….………… Obręb ewidencyjny ….………………………….…….………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 

        …………………..………………………………..                        ………….………………………………….. 

                       Miejscowość, data              Podpis Wnioskodawcy 
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                                                                                                    Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie                                                

dotacji celowej 

 

 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NA MONTAŻ SYSTEMU DESZCZOWEGO 

 

 

My niżej podpisani, którzy jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej działkę numer 

...........................…………………… obręb ewidencyjny ….…………………………………………………. w 

miejscowości ………………………………………….. przy ulicy ………………………..…..………………….. numer 

domu/lokalu ……………………… oświadczamy, że: dobrowolnie wyrażamy zgodę na realizację zadania 

polegającego na montażu systemu deszczowego. Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę 

na zawarcie umowy na dofinansowanie przez Gminę Michałowice zakupu systemu deszczowego i 

wypłatę dofinansowania (dotacji celowej) na konto wskazane we Wniosku.  

 

 

 

 

Powyższe czynności powierzamy do realizacji Wnioskodawcy:  

(dane Wnioskodawcy)  

 

……………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko)  

 

………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………  

(adres zamieszkania)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………...................................................................................................................................  

(Miejscowość, data i podpisy współwłaścicieli) 
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Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie  
dotacji celowej 

 
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS W 

ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE 

 
...................................................................................................................................................................  
Miejscowość, data  

………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………..  
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………..  
Adres/siedziba firmy  

……………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………..  
NIP (jeśli dotyczy)  

………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………..  
REGON (jeśli dotyczy)  

…………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………..  
KRS (jeśli dotyczy)  
 

 

oświadczam*, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie korzystałem/am z pomocy de minimis, i 
aktualnie nie złożyłem/am wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 
3 ust. 2 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 z 24.12.2013), art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 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 z 24.12.2013) oraz art. 3 ust. 2 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 z 28.06.2014) oznacza 
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 
200 000 EUR brutto (100 000 EUR brutto w sektorze drogowego transportu towarów), 20 000 EUR brutto w sektorze rolnym 
i 30 000 EUR brutto w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia 
potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 
 

W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia tego oświadczenia do dnia udzielenia dotacji uzyskam pomoc publiczną de 
minimis, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Gminę Michałowice o wysokości uzyskanej pomocy. 
 

 

 

                                                                                                          

………….……….………………………….…………………….. 

                                                 (podpis Wnioskodawcy)* 

 
* w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania 
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Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie  
dotacji celowej 

 
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ  

 

 POMOCY DE MINIMIS* 

 POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE*  

 POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE* 

 
...........................................................................................................................................................................  
Miejscowość, data  

………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………..  
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………..  
Adres/siedziba firmy  

……………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………..  
NIP (jeśli dotyczy)  

………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………………..  
REGON (jeśli dotyczy)  

…………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………..  
KRS (jeśli dotyczy)  
 

 

Oświadczam**, 

że w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/am pomoc de minimis*** w 

wysokości ogółem:  

...................................................……….…………. zł, co stanowi ........................................................………… euro. 

 

 

 

                                                                                             …….………….……….………………………….…………………….. 

                                        (podpis Wnioskodawcy)** 
 
* zaznaczyć właściwe 

** jeśli oświadczenie składają przedsiębiorcy podpisu dokonują osoby upoważnione do reprezentowania 

*** pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 ust. 2 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 z 24.12.2013), art. 3 ust. 2 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 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 z 24.12.2013) oraz art. 3 ust. 2 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 z 28.06.2014) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi 
gospodarczemu w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną 
na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 EUR brutto (100 000 EUR brutto w sektorze drogowego transportu towarów), 
20 000 EUR brutto w sektorze rolnym i 30 000 EUR brutto w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. 
nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego 
zasady, tryb postępowania o udzielenie 
dotacji oraz sposób rozliczania dotacji celowej 

 
 
Beneficjent (imię i nazwisko lub nazwa): 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………. (jeśli posiada) 
 
 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ  

 
z budżetu gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego 

Zgodnie z umową z dnia: ……………………………………………………………………………..……………………………………… 

Nr umowy: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Zwracam się o wypłatę dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu 

deszczowego do nieruchomości zlokalizowanej w: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

wpisać adres (wykonanego zadania) 

 

 

 
Załączniki do wniosku:  
 
1. Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Wniosku. 
2. Dowód zakupu systemu deszczowego - faktura VAT -  wystawiony na Beneficjenta wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty za fakturę. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………..                        ………….………………………………….. 

Miejscowość, data      Podpis Beneficjenta 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o rozliczenie 
dotacji celowej 

 
 
Beneficjent (imię i nazwisko lub nazwa): 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………. (jeśli posiada) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O WYKONANIU ZADANIA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  

 
Oświadczam, że: 

Zadanie dla którego zawarto Umowę nr ……………………………..……………..........................................., z dnia 

……………………………………………………………….. zostało wykonane zgodnie z postanowieniami Uchwały, 

Regulaminu udzielania dotacji celowej oraz na zasadach określonych w Umowie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        …………………..………………………………..                        ………….………………………………….. 

                       Miejscowość, data              Podpis Beneficjenta 
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Uzasadnienie 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców możliwością uzyskania dotacji w ramach 
programu „Wodołapacz” w latach 2020-2022 wnioskuję o jego kontynuację na zasadach i trybie 
analogicznych z poprzednią uchwałą. W latach 2020-2022 z programu skorzystało 517 mieszkańców 
gminy. 

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 gromadzenie wód opadowych. 

Dokuczające w ostatnich latach upały i susze uświadomiły, jak bezcennym zasobem jest woda. Polska 
jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich, a jej zasoby kurczą się niezmiennie od 
kilkudziesięciu lat. Dlatego ważne staje się wykorzystywanie wody opadowej, która w naszym kraju 
trafia zwykle bezpośrednio do kanalizacji lub cieków wodnych. 

W sytuacjach, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej, rozsądne wydaje się wykorzystanie wody 
deszczowej, którą można zebrać z powierzchni dachów i tarasów, gromadząc ją w specjalnych 
zbiornikach w celu późniejszego jej wykorzystania. 

Darmową deszczówką można znacząco obniżyć ilość zużywanej w gospodarstwie domowym wody 
z wodociągu, a korzyści, jakie wynikają z jej używania to m.in.: aktywny wpływ na ochronę 
środowiska, zmniejszenie presji na wody podziemne, korzystny wpływ na roślinność, oszczędność 
pieniędzy, niezależność od dostawców wody, zmniejszony wpływ wzrostu cen wody itp. 

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