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UCHWAŁA NR X/47/11
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675), art. 403 ust. 2, 4 i 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150, Nr 111, poz. 
708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. 
Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 
182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz. 322) i art. 221 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28 
poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, realizowanej i zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Chełmża. 

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących inwestycji: 

1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2) likwidację szamba bezodpływowego i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejsce 
zlikwidowanego szamba; 

3) zakup i montaż kolektorów słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

4) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych. 

3. Dotacje wymienione w ust. 2 pkt 1-3 są przyznawane w przypadku realizacji tych przedsięwzięć przez 
Gminę Chełmża. 

4. Kwotę przeznaczoną na dotacje oraz cel z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podlegający 
dofinansowaniu określa budżet gminy. 

§ 3. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się 
o przyznanie dotacji a Gminą Chełmża. Umowa w szczególności określa: 

1) szczegółowy opis zadania; 

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania; 

4) tryb kontroli wykonywania inwestycji; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest: 

1) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Chełmża; 
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2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami; 

3) podpisanie umowy; 

4) wykonanie inwestycji. 

2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji 
do 31 października każdego roku budżetowego. 

3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składania wniosków wraz 
z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków 
budżetowych na dany rok. 

§ 5. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji. Wysokość przyznawanej dotacji nie 
może przekroczyć: 

1) 80% kosztów brutto inwestycji w przypadku dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 
w przypadku gdy nie ma warunków technicznych podłączenie do sieci kanalizacyjnej z uwagi na jej brak lub 
podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione; 

2) 80 % kosztów brutto w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków w miejsce zlikwidowanego szamba w przypadku gdy nie ma warunków technicznych podłączenie do 
sieci kanalizacyjnej z uwagi na jej brak lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione; 

3) 85 % kosztów brutto zakupu i montażu kolektorów słonecznych; 

4) 80 % kosztów brutto demontażu, transportu i utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych, 
do powierzchni 150 m2 pokrycia zdemontowanego przez uprawnionego wykonawcę i przewiezionego oraz 
unieszkodliwionego na składowisku uprawnionym do składowania tego typu odpadów. 

§ 6. Wnioskodawca występujący o przyznanie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem 
następujących dokumentów: 

1) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: 

a) aktualnej mapy syt-wys. w skali 1:500 terenu, na którym zlokalizowana ma zostać przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, z określeniem obiektu budowlanego, dla którego ma zostać zbudowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, 

b) dokumentu określającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisu 
z ewidencji rejestru gruntów, 

c) w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków, pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na lokalizację, zbudowanie oczyszczalni oraz jej 
użytkowanie; 

2) w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowy oczyszczalni ścieków w miejsce likwidowanego 
szamba: 

a) aktualnej mapy syt-wys. w skali 1:500 terenu, na którym zlokalizowana ma zostać przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, z określeniem obiektu budowlanego, dla którego ma zostać zbudowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, 

b) dokumentu określającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisu 
z ewidencji rejestru gruntów, 

c) w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków, pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na lokalizację, zbudowanie oczyszczalni oraz jej 
użytkowanie; 

3) w przypadku zakupu i montażu kolektorów słonecznych: 

a) aktualnej mapy syt-wys. w skali 1:1000 terenu nieruchomości wraz z budynkami, 

b) dokumentu określającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisu z rejestru 
gruntów, 

c) w przypadku współwłasności nieruchomości pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na lokalizację, 
zbudowanie oraz użytkowanie instalacji; 
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4) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego: 

a) decyzję Starosty Toruńskiego zezwalającą wykonawcy na wykonywanie usług w zakresie usuwania 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

b) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację 
o powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na 
uprawnione składowisko, 

c) dokumentu wystawionego na wnioskodawcę, potwierdzającego poniesienie kosztów za demontaż, transport 
i składowanie materiałów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów. 

§ 7. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu 
Gminy Chełmża. 

§ 8. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr X/47/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn.zm.) 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 na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 
w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa, zgodnie z art. 
403 ust. 5 powyższej ustawy, rada gminy w drodze uchwały. 
Niniejsza stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów art.403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 


