
Projekt 
 
z dnia  1 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód 
opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn."Deszczówka" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania 
wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia....................2022 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych 
w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 

pn. "Deszczówka” 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalowanie zbiorników naziemnych i podziemnych 
do gromadzenia wód opadowych i ich zagospodarowania na terenach nieruchomości położonych w granicach 
Miasta Wodzisławia Śląskiego. Realizacja zadań ma na celu ochronę zasobów wodnych poprzez gromadzenie 
i wykorzystanie wód opadowych w miejscu ich powstania. 

§ 2.  

1. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, będąca właścicielem, współwłaścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja o której mowa w § 1. 

2. W przypadku współużytkowania wieczystego lub współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda 
wszystkich współużytkowników wieczystych lub współwłaścicieli na realizację inwestycji oraz reprezentowanie 
ich w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej, w tym zawarcie umowy o udzielenie dotacji celowej 
i wypłatę dotacji celowej. 

3. Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 
wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego. Warunek będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy. 

§ 3.  

1. Dotacji celowej nie udziela się w przypadku, gdy stanowi pomoc publiczną w rozumieniu odrębnych 
przepisów. 

2. Na terenie nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, o której mowa w § 1, nie może być 
prowadzona działalność gospodarcza. 

§ 4.  

1. Ze środków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być udzielane dotacje celowe na realizację 
inwestycji polegających na zakupie zbiorników naziemnych i podziemnych, służących do zatrzymania 
i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. 

2. Dotacja celowa obejmuje zakup zbiorników na wody opadowe i roztopowe z dachu, poprzez które woda 
nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobrać wodę do ponownego wykorzystania tj. zbiorniki naziemne, 
zamknięte, wolnostojące lub zbiorniki podziemne. 

3. Minimalna pojemność zbiorników na nieruchomości nie może być mniejsza niż 1000 litrów. 

§ 5.  

1. Wysokość dotacji celowej wynosi 70% kosztów zakupu zbiorników, o których mowa w § 4, nie więcej niż 
2000 złotych. Dotacja celowa przysługuje jednorazowo na nieruchomość. 

2. Jako nieruchomość określa się teren realizacji inwestycji, na której znajduje się budynek mieszkalny 
jednorodzinny w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021,poz. 235 ze zm.). 
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3. Uzyskanie dotacji celowej na pokrycie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, o której mowa 
w § 1, z innych bezzwrotnych, publicznych źródeł finansowania nie wyklucza uzyskania dotacji celowej z budżetu 
Miasta Wodzisławia Śląskiego. W takim przypadku, łączna kwota pozyskanych środków nie może przekroczyć 
100% kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w § 1. Kwotę dotacji celowej uzyskaną z innego źródła, ustala 
się na podstawie adnotacji o płatności naniesionej na oryginale faktury. 

Rozdział 2. 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

§ 6.  

1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego pisemny wniosek o udzielenie dotacji 
celowej sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz 
z wymaganymi załącznikami: 

1) oświadczeniem o tytule prawnym do nieruchomości, 

2) upoważnieniem (o ile jest wymagane) do reprezentowania przez pozostałych 
współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości objętej wnioskiem, na realizację inwestycji 
oraz ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej, w tym zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji celowej, 

3) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, 

4) szczegółowym opisem inwestycji. 

2. Na każdą nieruchomość powinien zostać złożony odrębny wniosek. 

§ 7.  

1. W 2022 r. wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania o którym mowa w § 1, wraz 
z wymaganymi załącznikami, przyjmowane będą po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, w terminie 
określonym w ogłoszeniu o naborze, do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na ten cel. 

2. W kolejnych latach nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 1 luty do 31 marca roku, w którym 
planowana jest realizacja zadania, do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta na ten cel. 

3. W przypadku niewyczerpania środków zaplanowanych w budżecie miasta, dotujący zastrzega sobie 
możliwość ogłoszenia naboru uzupełniającego. 

§ 8.  

1. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do 
Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego. 

2. Wnioski, które wpłyną w innym terminie niż określonym w § 7, zostaną pozostawione  bez rozpatrzenia. 

§ 9.  

1. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej na podstawie, której zostanie utworzona lista 
wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania. 

2. Kwalifikowalność wniosków odbywać się będzie na podstawie pojemności zbiornika/zbiorników, 
zadeklarowanych w załączniku nr 4 do wniosku (im wyższa łączna pojemność zbiornika/zbiorników tym wniosek 
znajduje się wyżej na liście). W przypadku wystąpienia tej samej pojemności zbiornika/zbiorników, kryterium 
rozstrzygającym będzie powierzchnia dachu określona w załączniku nr 4 do wniosku (nieruchomość z większą 
powierzchnią dachu znajduje się wyżej na liście niż nieruchomość z mniejszą powierzchnią dachu). Ostatecznym 
kryterium rozstrzygającym będzie kolejność złożonych wniosków. 

3. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku w dodatkowo 
wyznaczonym terminie. 
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Rozdział 3. 
Udzielenie dotacji celowej 

§ 10.  

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Udzielenie dotacji celowej uzależnione jest od zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Rozdział 4. 
Realizacja zadania 

§ 11.  

Rozpoczęcie realizacji zadania, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy 
o udzielenie dotacji celowej z Miastem. 

§ 12.  

Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 5. 
Rozliczenie dotacji celowej 

§ 13.  

1. Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego, w terminie wynikającym z umowy o udzielenie dotacji celowej, pisemnego rozliczenia 
dotacji celowej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do  regulaminu. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, winny być załączone następujące dokumenty: 

1) oświadczenie potwierdzające wykonanie zadania; 

2) oryginał imiennej faktury wystawionej na wnioskodawcę. Oryginał dokumentów zostanie zwrócony 
wnioskodawcy niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia oraz zamieszczeniu adnotacji dotyczącej objęcia 
wydatku dotacją celową ze środków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego; 

3) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca kolejne etapy realizacji zadania. 

3. Dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem 
dotacji celowej oraz realizacją zadania. 

4. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako jej zrealizowanie i złożenie w Urzędzie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2, zostanie wyznaczony w umowie 
o udzielenie dotacji celowej. 

5. Warunkiem wypłacenia dotacji celowej jest prawidłowe zrealizowanie i rozliczenie zadania. 

6. Dotujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na każdym etapie realizacji zadania oraz w okresie 
5 lat, licząc od dnia przekazania dotacji celowej oraz do ewentualnego wezwania wnioskodawcy do złożenia 
wyjaśnień. 

§ 14.  

Przekazanie dotacji celowej na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, nastąpi po zaakceptowaniu 
rozliczenia, o którym mowa w § 13, do wysokości przyznanych środków, jednak w kwocie nie wyższej niż 70% 
rzeczywistego kosztu realizacji zadania, w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania rozliczenia, nie później niż 
do dnia 31 grudnia danego roku. 

§ 15.  

Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu zadania objętego dotacją celową przez okres co 
najmniej trzech lat, licząc od dnia przekazania dotacji celowej. 
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§ 16.  

Przyznana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz 305 z późn. zm.). 

Rozdział 6. 
Przepisy końcowe 

§ 17.  

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zadania zawierać będzie Umowa. 

2. Dotujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jeżeli zmiana dokonywana będzie po 
przeprowadzeniu naboru, zakwalifikowani uczestnicy będą informowani o dokonanych zmianach. 

3. Wnioskodawca ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji związanych z dotacją 
celową, informacje będą dostępne na stronie internetowej miasta www.wodzislaw-slaski.pl. 

4. Dotujący będzie kontaktować się z Wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub 
wybranego operatora pocztowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód
opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

pn. ,,Deszczówka”

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:

PESEL Nr
telefonu

2. Adres Wnioskodawcy:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica: Nr 
domu:

Nr 
lokalu:

3. Adres inwestycji: Wodzisław Śląski

Ulica: Nr
domu:

Nr
działki

4. Rodzaj obiektu budowlanego, w którym będzie realizowana inwestycja: (budynek 
jednorodzinny, budynek gospodarczy, garaż,wiata,altana – podać jaki)

5. Ubiegam się o dotację celową na realizację zadania (zaznacz właściwe X):

Zakup podziemnego zbiornika na wody opadowe

Zakup naziemnego zbiornika na wody opadowe

6. Nazwa banku i numer konta bankowego 
Wnioskodawcy:

7. Adres e-mail

Planowany  termin  zakończenia  zadania  i  złożenia  wniosku  o  rozliczenie  dotacji  celowej

………………………………………
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Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z  Regulaminem udzielenia dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia

i zagospodarowania  wód  opadowych  w  miejscu  ich  powstania  na  terenie  Miasta  Wodzisławia

Śląskiego pn. „Deszczówka”.

2.  Nie  posiadam zaległości  w zapłacie  podatków i  opłat  lokalnych oraz  innych należności  wobec

Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, o której mowa w § 1 Regulaminu

udzielenia dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych

w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, nie jest prowadzona działalność

gospodarcza.

4. Wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym

stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………………………………
               /data i czytelny podpis Wnioskodawcy/

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Załącznik  nr  1  OŚWIADCZENIE  O  POSIADANYM  TYTULE  PRAWNYM  DO
NIERUCHOMOŚCI

2. Załącznik  nr  2  UPOWAŻNIENIE  DO  REPREZENTOWANIA  PRZEZ  POZOSTAŁYCH
WSPÓŁWŁAŚCICIELI/WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW  WIECZYSTYCH  NIERUCHOMOŚCI
OBJĘTEJ WNIOSKIEM (jeżeli jest wymagane)

3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE RODO
4. Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI

Wypełnienie  wszystkich  pól  oraz  dołączenie  wszystkich  wymaganych  załączników  jest
obowiązkowe.
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Załącznik nr 1   do wniosku  

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością położoną w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy……………………………………..................……...…numer……..…………... 

działka nr…………………………….. Księga wieczysta nr .…….................………………...…... 

Jestem jej (zaznacz właściwe X):

Właścicielem

Współwłaścicielem

Użytkownikiem wieczystym

Współużytkownikiem wieczystym

………………………………………………………………
               data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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Załącznik nr 2 do wniosku

Upoważnienie  do  reprezentowania  przez  pozostałych  współwłaścicieli/użytkowników
wieczystych nieruchomości objętej wnioskiem

Ja, niżej podpisany/-a……….……………................................................................................................ 

zamieszkały/a w ………….……………………przy ul……..…………………….………............……………

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

upoważniam Pana/Panią …………………………………………….......................………………………... 

zamieszkałego/-łą w …………………..…………  przy ul……………………………………………………..

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

do złożenia  wniosku  o  przyznanie  dotacji  celowej  i  do  reprezentowania  mnie  w  całym  procesie

realizacji  i rozliczenia zadania: ,,Udzielenie  dotacji  celowej  na  zakup  zbiorników  naziemnych

i podziemnych do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania

na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn. ,,Deszczówka”.

…………...…………………………………………… 

data i czytelny podpis właściciela /współwłaściciela /

użytkownika wieczystego nieruchomości
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Z  ałącznik nr     3     do wniosku  

OŚWIADCZENIE RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 

a administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,
tel.  32  459  04  00,  adres  e-mail:  prezydent@wodzislaw-slaski.pl.  Siedzibą  Administratora
Danych jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

b Administrator  Danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Kontakt  z  IOD możliwy  jest
poprzez adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod numerem  tel. 32 459 05 72. Z IOD
mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

c Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu
związanym z realizacją (tj. przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem i utrzymaniem trwałości)
projektu pn.  ,,Deszczówka” -  udzielenie dotacji celowej na  zakup urządzeń do gromadzenia
i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego  i po  tym  okresie  (w  przypadku  braku  lub  przedawnienia  roszczeń)  dane  będą
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

d Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, otrzymania
kopii,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  oraz  prawo
skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.

e Pełna  treść  klauzuli  informacyjnej  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego:
https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w wersji
papierowej  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego
ul. Bogumińska 4B.

…………...…………………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy            
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Załącznik 4 do wniosku

SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI

1.Powierzchnia terenu, z którego zbierane będą wody opadowe

całkowita powierzchnia nieruchomości……………….………….….. m²,

powierzchnia utwardzona ……….……….….. m², w tym powierzchnia dachu …………………… m².

2.Typ zbiornika/zbiorników oraz ich pojemność………………………………...…………………………..…

3.Opis planowanej inwestycji 

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

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

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

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

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

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

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

4.Schemat graficzny
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5.Sposób wykorzystania zgromadzonej wody opadowej (podlewanie trawnika, ogrodu, inne)

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

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

6.Wstępne oszacowanie kosztów

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

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

…………...……………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy           
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek o rozliczenie
dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych

w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn. ,,Deszczówka”

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:

2. Adres Wnioskodawcy:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica: Nr domu: Nr 
lokalu:

3. Adres inwestycji: Wodzisław Śląski

Ulica: Nr domu: Nr
działki

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadania:

Lp
Nazwa wydatku Nr faktury

Data
wystawienia f-ry

Data zapłaty Kwota 
/zł/

1 2 3 4 5 6

RAZEM:

słownie razem brutto:

…………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że:

Wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne z aktualnym

stanem prawnym i faktycznym. 

.……………………………………………………………………………….
               data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem :

1. Oświadczenie potwierdzające wykonanie zadania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Oryginały imiennych faktur  wystawionych na  wnioskodawcę  na  zakup  zbiorników  do

gromadzenia  i  zagospodarowania  wód  opadowych  w  miejscu  ich  powstania  (oryginał
zostanie  zwrócony  wnioskodawcy  niezwłocznie  po  zaakceptowaniu  rozliczenia  oraz
zamieszczeniu adnotacji dotyczącej objęcia wydatku dotacją ze środków budżetu Miasta
Wodzisławia Śląskiego).

3. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca kolejne etapy realizacji zadania.

Wypełnienie  wszystkich  pól  oraz  dołączenie  wszystkich  wymaganych  załączników  jest
obowiązkowe. Faktury należy złożyć w formie oryginałów. 
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Oświadczenie potwierdzające wykonanie zadania

Oświadczam, że:

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

jest  wykonane zgodnie  z  opisem stanowiącym załącznik  nr  4 do wniosku o udzielenie dotacji

celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich

powstania  na  terenie  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  pn. ,,Deszczówka”,  zostało  wykonane

w terminie umownym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem jakiemu służy dotacja.

.……………………………………………………………………………….
                    data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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Uzasadnienie 

W dobie zmian klimatycznych coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, 
jak susze czy podtopienia i powodzie. Te zmiany klimatyczne wymagają podejmowania odpowiedzialnych 
działań na rzecz adaptacji do nowych warunków pogodowych. W związku z powyższym opracowano procedurę 
udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód 
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Przedmiotowe zadanie jest zgodne z Programem Ochrony 
Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024, wynika również z zaleceń „Koncepcji 
gospodarowania wodami na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim” dot. stosowania rozwiązań 
polegających na przydomowej retencji. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano w budżecie Miasta 
100 000 zł. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 
umożliwia udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zgodnie z art. 403 ust. 5 wspomnianej ustawy, 
rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania. 

W przedmiotowej uchwale określone zostały zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na 
zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Inwestycje 
takie przyczyniają się do ograniczenia deficytu wody i tym samym zwiększają potencjał retencyjny środowiska 
przyrodniczego. Zatrzymanie wód opadowych i roztopowych jest znaczącym działaniem łagodzącym 
i adaptującym do zmian klimatu. Wykorzystując i podczyszczając wody opadowe i roztopowe, również poprzez 
naturalne właściwości gleby i materiału roślinnego, zapewnia się odciążenie kanalizacji deszczowej, 
zapobiegając tym samym lokalnym podtopieniom. Magazynowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu 
ich powstawania, ogranicza szybki spływ wody po powierzchni terenu i przyczynia się do oszczędniejszego 
gospodarowania istniejącymi zasobami wodnymi. Ograniczony zostaje bezpowrotny odpływ wód do rzek. 
Zapewnienie naturalnej retencji gruntowej jest skutecznym zabezpieczaniem przed uszczelnieniem 
i przesuszeniem gruntów w mieście. Zbiorniki retencyjne i rozwój systemów mikroretencji tworzą infrastrukturę 
zatrzymującą wody opadowe w miejscu ich powstawania. 
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