UCHWAŁA NR XX/229/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów
wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, poz. 1378, poz. 1696 i poz. 1815), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1378, poz. 1565, poz. 1815, poz. 2127, poz. 2338) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/152/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 9 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r., poz. 1998), Zasady udzielania dotacji celowej
na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich
powstawania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 po pkt 2 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) zadania, których realizacja nie gwarantuje
trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody deszczowej mniejsza niż
2 m³”;
2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys
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Załącznik do uchwały Nr XX/229/2021

……………………………

Rady Miejskiej w Choroszczy

imię i nazwisko

z dnia 26 lutego 2021 r.

……………………………

Załącznik Nr 3

……………………………
adres

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
WNIOSEK O WYPŁATĘ

dotacji celowej na dofinansowanie ochrony zasobów wodnych, polegającej
na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania
Zgodnie z podpisaną umową nr ………………... z dnia ……………….., proszę o wypłatę dotacji
w kwocie …………………................................................ z tytułu wykonania systemu deszczowego
na nieruchomości położonej w …………………………….………… nr…………………………….
I. ROZLICZENIE
1. Koszty brutto wynikające z faktur:
a.……………………………………………………
b.……………………………………………………
c.……………………………………………………
Razem:……………………......................................
2. 50% kosztów wynikających z faktur …………………..................................................................
3. Kwota dotacji ………………………………………………………….(nie wyżej jak 2000,00 zł)
4. W/w kwotę proszę przelać na konto nr: …………………………………………………………..
II. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Dotowanego;
2) wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
3) uzyskana z Gminy Choroszcz dotacja na ochronę zasobów wodnych nie będzie pokrywać
wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.
III. ZAŁĄCZNIKI
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dotowanego kopie faktur lub rachunków za
wykonane prace zgodnie z podpisaną umową o dotację celową wystawione na Dotowanego wraz
z opisem sporządzonym przez Dotowanego na odwrocie faktury lub rachunku, w opisie należy
uwzględnić rodzaj i miejsce wykonanego zadania (wystawione w terminie realizacji zadania
określonym w umowie o udzielenie dotacji);
2) dokumentacja fotograficzna po zakończeniu realizacji zadania;
3) inne:………...……………………………………………………………………………………...…
…................………......…………....…………………………………………………………………
………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
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