
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/322/2020 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie 
kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych 

Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5 oraz art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dążąc do utrzymania zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez 
zwiększenie naturalnej retencji na terenie miasta Tarnowa ustala się zasady udzielania dotacji celowej na 
inwestycje mające na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych. 

§ 2.   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) inwestycji – rozumie się przez to posadowienie na nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowie: 

a) podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe lub 

b) naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe o pojemności co 
najmniej 300 l; 

2) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty poniesione przez wnioskodawcę, na podstawie 
których ustalana jest wysokość dofinansowania inwestycji, obejmujące koszty zakupu, wykonania lub 
montażu zbiornika na wody opadowe i roztopowe; 

3) nieruchomości gruntowej – rozumie się przez to grunt, dla którego prowadzi się odrębną księgę wieczystą; 

4) wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną. 

§ 3. 1.  Wnioskodawcy może zostać udzielona dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji, 
zwana dalej „dotacją”, jeżeli: 

1) wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, której dotyczy inwestycja, 
a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto 
odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację 
inwestycji; 

2) nieruchomość gruntowa oraz budynek, część budynku lub lokal położony na tej nieruchomości, nie są 
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej; 

3) dotacja nie pokrywa wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych 
źródeł (zakaz podwójnego finansowania); 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501,  1527, 

1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r. poz.284 i 695 
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4) wnioskodawca zobowiąże się do zamontowania urządzeń fabrycznie nowych, spełniających wszelkie 
niezbędne wymagania i normy oraz dopuszczonych do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

5) wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia trwałości efektu rzeczowego inwestycji, to jest do 
korzystania ze zbiornika na wody opadowe i roztopowe posadowionego w ramach inwestycji bez zmiany 
miejsca jego położenia i przeznaczenia, przez okres 3 lat od dnia przekazania dotacji. 

2. Nie udziela się dotacji na więcej niż jedną inwestycję na tej samej nieruchomości gruntowej. 

3. Dotacją nie mogą być objęte inwestycje zrealizowane przed dniem zawarcia umowy, o której mowa w § 
10 ust. 1. 

§ 4. 1.  W przypadku posadowienia na nieruchomości gruntowej podziemnego zbiornika na wody opadowe 

 i roztopowe, dotacji udziela się w kwocie: 

1) 2000 zł -  jeżeli pojemność zbiornika wynosi nie więcej niż 5 m3,  

2) 4000 zł – jeżeli pojemność zbiornika jest większa niż 5 m3 

᠆ z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. W przypadku posadowienia na nieruchomości gruntowej naziemnego zamkniętego zbiornika na wody 
opadowe i roztopowe, dotacji udziela się w kwocie: 

1) 500 zł – jeżeli pojemność zbiornika wynosi nie więcej niż 1000 l, 

2) 1000 zł – jeżeli pojemność zbiornika jest większa niż 1000 l 

᠆ z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Dotacja wynosi nie więcej niż 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

4. Dotacja wynosi nie więcej niż 4 000 zł na jedną inwestycję, bez względu na liczbę i rodzaj zbiorników na 
wody opadowe i roztopowe posadowionych na nieruchomości gruntowej w ramach tej inwestycji. 

§ 5.  Wysokość kosztów kwalifikowanych ustala się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na 
wnioskodawcę. Jeżeli na podstawie faktury lub rachunku nie można ustalić szczegółowego zakresu kosztów 
kwalifikowanych, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo zestawienie tych kosztów, 
potwierdzone przez wystawcę faktury lub rachunku. 

§ 6.  Udzielanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel 
w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na dany rok. 

§ 7. 1.  Wniosek o udzielenie dotacji wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Tarnowa we własnym 
imieniu lub poprzez upoważnione osoby, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku załącza się kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do 
nieruchomości gruntowej, której dotyczy inwestycja, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub 

w przypadku współwłasności – także pisemne oświadczenie, odpowiednio właściciela lub wszystkich 
współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji. 

§ 8. 1.  Jeżeli wniosek jest niekompletny, wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia braków  

w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

2. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia lub został uzupełniony, wnioskodawcę zawiadamia się 
pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

§ 9.  Przed rozpoczęciem inwestycji można przeprowadzić oględziny miejsca inwestycji, sporządzając 
protokół oględzin i dokumentację fotograficzną.  

§ 10. 1.  Dotacji udziela się na podstawie umowy.  

2. Jeżeli wnioskodawca nie podpisze umowy o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od otrzymania 
zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uważa się, że zrezygnował z ubiegania się o dotację. 
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§ 11.  Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji z należytą starannością, ponoszenia 
wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację inwestycji. 

§ 12.  Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Tarnowa wniosek dotyczący 
rozliczenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, wraz z następującymi dokumentami: 

1) oryginały faktur lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierają wyszczególnienie 
kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres oraz termin realizacji inwestycji; 

2) protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami; 

3) dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję. 

§ 13. 1.  Wnioskodawcy przekazuje się dotację pod warunkiem zrealizowania inwestycji zgodnie 
z niniejszą uchwałą i zawartą umową, w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o rozliczenie dotacji. 

2. W celu potwierdzenia realizacji inwestycji zgodnie z niniejszą uchwałą i zawartą umową, można 
przeprowadzić oględziny, sporządzając protokół oględzin i dokumentację fotograficzną. 

§ 14.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

 
 

Jakub Kwaśny 
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Wzór wniosku o udzielenie dotacji 

Urząd Miasta Tarnowa 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji  

mającej na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych  

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i Nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: Miejscowość: ……………………………………… Kod pocztowy: …………………… 

   Ulica:  ……………………………………… Nr domu/Nr lokalu: …………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………. (podanie tej informacji nie jest obowiązkowe) 

LOKALIZACJA INWESTYCJI (adres, a w przypadku jego braku – obręb ewidencyjny i nr działki): 

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

TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (zaznaczyć właściwe): 

□ własność □ współwłasność □ użytkowanie wieczyste □ najem  

□ inny (podać jaki) ……………………………………………… 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:  

Rodzaj planowanej inwestycji (zaznaczyć właściwe) 

□ podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe 

□ naziemny zamknięty wolnostojący zbiornik na wody opadowe 

i roztopowe 

Pojemność zbiornika podziemnego      ………………………………………….… 

Pojemność zbiornika naziemnego zamkniętego     ……………………………………………. 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych:   …………………………………………….. 

Planowany termin zakończenia inwestycji:    ………………………………………..…… 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZEKAZANIA DOTACJI:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/322/2020

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 30 lipca 2020 r.
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OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) nieruchomość gruntowa, której dotyczy inwestycja, oraz budynek, część budynku lub lokal 

położony na tej nieruchomości nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej; 

2) nie otrzymałem/nie otrzymałam i nie ubiegam się o finansowanie inwestycji z innych 

bezzwrotnych źródeł; 

3) zobowiązuję się do zamontowania urządzeń fabrycznie nowych, spełniających wszelkie niezbędne 

wymagania i normy oraz dopuszczonych do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

4) zobowiązuję się do zapewnienia trwałości efektu rzeczowego inwestycji przez okres 3 lat od dnia 

przekazania dotacji; 

5) zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na 

dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzeniu wód opadowych i roztopowych,  

6) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin i wykonanie dokumentacji fotograficznej w miejscu 

inwestycji. 

 

 

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

data                                 podpis Wnioskodawcy 

 

 

Do wniosku załączam:  

1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana inwestycja, to jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

2) oświadczenie właściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji 

(w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 

jedynym właścicielem); 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

 

 

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

data                                 podpis Wnioskodawcy 
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Wzór wniosku o rozliczenie dotacji 

Urząd Miasta Tarnowa 

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji  

polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych  

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Data zawarcia umowy: .................................................... Nr umowy: ................................................…… 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: Miejscowość: ……………………………………… Kod pocztowy: …………………… 

   Ulica:  ……………………………………… Nr domu/Nr lokalu: …………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………. (podanie tej informacji nie jest obowiązkowe) 

LOKALIZACJA INWESTYCJI (adres, a w przypadku jego braku – obręb ewidencyjny i nr działki): 

 

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

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI : 

Rodzaj zrealizowanej inwestycji (zaznaczyć właściwe) 

□ podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe 

□ naziemny zamknięty wolnostojący zbiornik na wody opadowe 

i roztopowe 

Pojemność zbiornika podziemnego      ………………………………………….… 

Pojemność zbiornika naziemnego zamkniętego     ……………………………………………. 

Wysokość kosztów kwalifikowanych:     …………………………………………….. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (W ORYGINALE): 

o faktura lub rachunek,  

o protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, 

o dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję. 

 

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

data     podpis Wnioskodawcy 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/322/2020

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 30 lipca 2020 r.
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