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UCHWAŁA NR XV/84/11
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 21 października 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695) 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, Nr 238, 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  podmiotom  nie  zaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych,  tj.  osobom 
fizycznym nie prowadzącym działalności  gospodarczej, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom prawnym nie 
prowadzącym działalności gospodarczej. 

3. Określa  się  warunki  dotyczące  celu  i kryteriów  udzielania  dotacji,  która  może  być  przyznana  na 
dofinansowanie realizacji następujących przedsięwzięć: 

1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nie ma warunków technicznych podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej z uwagi na jej brak lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione; 

2) likwidację  szamba  bezodpływowego  i budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w miejsce 
zlikwidowanego szamba, w przypadku gdy nie ma warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
z uwagi na jej brak lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione; 

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

4) utylizację  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,  w ramach  Programu  usuwania  azbestu  i wyrobów 
zawierających  azbest  stosowanych  na  terytorium  Polski,  który  zakłada  oczyszczenie  do  2032  r.  terytorium 
Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest 

4. Dotacje  wymienione  w ust.  3 pkt  13  są  przyznawane  w przypadku  realizacji  tych  przedsięwzięć  przez 
Gminę Chełmża jako inwestora zastępczego. 

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

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

1) dane podmiotu zwierającego umowę z gminą; 

2) szczegółowy opis zadania; 

3) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji określonej w procentach oraz tryb jej płatności; 

4) termin wykorzystania dotacji tj. termin realizacji inwestycji i sposób jej rozliczania; 

5) tryb kontroli wykonywania inwestycji; 

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

§ 4. 1.  Określa  się  warunki  jakie  należy  spełnić  aby  ubiegać  się  o dotację  na  dofinansowanie  kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 

1) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Chełmża; 

2) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych figurowania w Bazie Azbestowej, 
która  jest  narzędziem  do  gromadzenia  i przetwarzania  informacji  uzyskanych  z inwentaryzacji  wyrobów 
zawierających azbest, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki i stanowi jedno z narzędzi monitorowania 
realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032; 

3) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami; 

4) podpisanie umowy; 

5) wykonanie inwestycji. 

2. Ustala  się nieprzekraczalny  termin  składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie  inwestycji 
do 31 października roku poprzedzającego rok realizacji inwestycji. 

§ 5. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji: 

1) do 80% kosztów brutto inwestycji w przypadku dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków; 

2) do  80  %  kosztów  brutto  w przypadku  likwidacji  szamba  bezodpływowego  i budowy  przydomowej 
oczyszczalni ścieków w miejsce zlikwidowanego szamba; 

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

4) do  80  %  kosztów  brutto  demontażu,  transportu  i utylizacji  azbestu  pochodzącego  z rozbiórki  pokryć 
dachowych,. 

§ 6. Wnioskodawca  występujący  o przyznanie  dotacji  zobowiązany  jest  do  złożenia  wniosku,  który  zawiera 
dane  wnioskodawcy,  określenie  lokalizacji  przedsięwzięcia  tj.  nr  działki,  miejscowość,  podanie  liczby 
mieszkańców budynku którego inwestycja dotyczy, rodzaju przedsięwzięcia, a w przypadku utylizacji azbestu typu 
pokrycia dachowego. 

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty: 

1) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: 

a) aktualną  mapę  sytwys.  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) dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypis z ewidencji 
gruntów, 

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

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

a) aktualną  mapę  sytwys.  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, 
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b) dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisu z ewidencji 
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) aktualną mapę sytwys. w skali 1:1000 nieruchomości wraz z budynkami, 

b) dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypisu z ewidencji 
gruntów, 

c) w  przypadku  współwłasności  nieruchomości  pisemną  zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  na  lokalizację, 
zbudowanie oraz użytkowanie instalacji; 

4) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego: 

a) dokument  określający  tytuł  prawny  do  obiektu  budowlanego,  z którego  mają  być  usuwane  elementy 
azbestowe  lub materiały zawierające azbest,  a w przypadku budynku stanowiącego współwłasność, należy 
dołączyć  zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  na  wykonanie  prac  związanych  z usuwaniem  elementów 
azbestowych lub materiałów zawierających azbest; 

b) kserokopię  potwierdzenia  zgłoszenia  w Starostwie  Powiatowym  w Toruniu  Wydział  Architektury 
i Budownictwa prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kserokopii pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu); 

c) kserokopię decyzji Starosty Toruńskiego zezwalającą wykonawcy robót na wykonywanie usługi w zakresie 
usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

d) kserokopię  oświadczenia  przedsiębiorcy  usuwającego  wyroby  zawierające  azbest  o prawidłowości 
wykonania  prac  oraz  o oczyszczeniu  terenu  z pyłu  azbestowego  przy  zachowaniu  przepisów  technicznych 
i sanitarnych,  zgodnie  z §  8 ust.  3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia 
2 kwietnia  2004  r.  w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania  i usuwania  wyrobów 
zawierających azbest  (Dz.U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni 
płyt  azbestowocementowych  usuniętych  z obiektów  budowlanych  i przetransportowanych  na  uprawnione 
składowisko (oryginał do wglądu); 

e) kserokopię  faktury  VAT  lub  rachunku  wystawionej  przez  przedsiębiorcę,  za  usunięcie  odpadów 
zawierających azbest (oryginał dokumentu do wglądu). 

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

§ 8. Wnioski pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 14 oraz § 4 ust. 1 pkt 13, ust. 2 i § 
6 uchwały,  rozpatrywać  będzie  komisja  powołana  przez  Wójta  Gminy  Chełmża  wg  kolejności  ich  złożenia, 
w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia roku budżetowego. 

§ 9. Z  wnioskodawcami,  których  wnioski  o dofinansowanie  poszczególnych  przedsięwzięć  określonych  w § 
2 ust. 3 pkt 14, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, zostaną podpisane umowy na udzielenie dotacji 
na  dofinansowanie  realizacji  inwestycji  w kolejności  składania  wniosków  do  wyczerpania  środków 
przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok. 

§ 10. Określa się sposób przekazania dotacji oraz jej rozliczenia: 

1) w  przypadku  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  oraz  likwidacji 
szamba bezodpływowego i budowie oczyszczalni ścieków w miejsce likwidowanego szamba: 

a) w związku z § 2 ust. 4 wnioskodawca po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od jej podpisania wpłaca na 
konto gminy kwotę 1.000 zł stanowiącą część udziału własnego w kosztach budowy, 

b) po wykonaniu  przedsięwzięcia  na  podstawie  rozliczenia  kosztów  budowy  sporządzonego  przez  gminę  na 
podstawie  kosztorysu  powykonawczego  robót  budowlanych  oraz  kosztów  wykonania  dokumentacji 
technicznej oraz kosztu nadzoru inwestorskiego dotowany wpłaca na konto gminy kwotę stanowiącą 20 % 
wykazanych kosztów pomniejszoną o kwotę określoną w pkt 1 lit. a, 
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c) kwota dotacji określona w § 5 pkt 1 i 2 zostaje przekazana dotowanemu w formie wykonanych przez gminę 
robót budowlanych na posesji dotowanego; 

2) w przypadku zakupu i montażu kolektorów słonecznych: 

a) w związku z § 2 ust. 4 wnioskodawca po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez gminę wpłaca na 
konto gminy kwotę 1.000 zł stanowiącą część udziału własnego w kosztach budowy, 

b) po  wyłonieniu  wykonawcy  robót  w ramach  postępowania  przetargowego  organizowanego  przez  gminę 
dotowany w terminie wskazanym przez gminę wpłaca na konto gminy kwotę 1.500 stanowiącą część udziału 
własnego w kosztach budowy, 

c) kwoty określone w pkt 2 lit a i b stanowią całkowity udział dotowanego w kosztach realizacji inwestycji, 

d) kwota  dotacji  określona  w §  5 pkt  3 zostaje  przekazana  dotowanemu  w formie  wykonanych  przez  gminę 
robót budowlanych na jego posesji; 

3) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego: 

a) dotacja  przekazywana  jest  dotowanemu  w formie  refundacji  poniesionych  kosztów  w terminie  60  dni 
kalendarzowych od podpisania umowy, 

b) kwota  dotacji  stanowi  do  80  %  kosztów  brutto  demontażu,  transportu  i utylizacji  azbestu  pochodzącego 
z rozbiórki pokryć dachowych, do powierzchni 150 m2 zdemontowanego pokrycia dachowego. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 12. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa KujawskoPomorskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/84/11

Rady Gminy Chełmża

z dnia 21 października 2011 r.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, b , c 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 i osób prawnych. 
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. 
Rada Gminy Chełmża w dniu 26 maja 2011 r. podjęła uchwałę Nr X/47/11 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, 
która została w trybie nadzoru uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. 
Przedstawiony do uchwalenia projekt zawiera już zapisy o które należało uzupełnić uchwałę. 


