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Projekt 
Uchwała Nr. …………….. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

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

 

w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta  na  
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na 

retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na 
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
obejmujących przedsięwzięcia związane z ochroną wód, polegające na retencjonowaniu wód 
opadowych i roztopowych, w celu ochrony zasobów wodnych. 

§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania 
i kontroli oraz wysokość kwoty dotacji określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z wpływów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała 
budżetowa. 

§ 5. Traci moc uchwala nr VIII.79.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2020r. w 
sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód 
opadowych i roztopowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 
 
 
 
 
         PREZYDENT MIASTA 
             /-/ Anna Hetman  



Uzasadnienie 
 
 

W związku ze zmianą czasookresów występowania opadów, którą obserwuje się od 

kilku lat i tym samym zwiększeniem wystąpienia zjawiska ryzyka lokalnych podtopień a 

przede wszystkim suszy, wzrasta znaczenie ochrony zasobów wodnych, a więc dbania o ilość 

oraz jakość zasobów wodnych. Jednym ze sposobów tej ochrony jest retencjonowanie wód 

opadowych i roztopowych pochodzących z dachów i powierzchni utwardzonych oraz 

gospodarcze wykorzystanie zgromadzonych wód m.in. do podlewania trawnika w ogrodzie, 

spłukiwania WC, prania mycia i czyszczenia. Pozwala to oszczędzać wodę pitną oraz energię, 

która jest konieczna do dostarczenia wody pitnej infrastrukturą wodociągową. Dotacja, której 

dotyczy uchwała, stanowić będzie wsparcie i zachętę dla właścicieli nieruchomości, dla 

włączenia się do akcji związanej z ochroną wód, poprzez realizowanie przedsięwzięć 

związanych z mikroretencją.  

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

     /-/ Mariusz Rogala 


