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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca
2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania
związane z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920),
art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305),
art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8 i 42, art. 403 ust. 1, ust. 4 pkt 1 lit. a), b) i c), ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta:
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić ,,Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest”, stanowiące załącznik do
Uchwały XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z gospodarką wodnościekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest (DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2486) w następujący
sposób:
1) W rozdziale 1 "Przepisy Ogólne" w § 3 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
"12) Budynku - należy przez to rozumieć budynek zgodnie z art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane."
2) W rozdziale 2 "Ogólne warunki udzielania dotacji":
a) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
"§ 4a. Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest jednorazowo dla
danej nieruchomości.„
b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
"§ 5a. Dofinansowanie do częściowego pokrycia kosztów zakupu szczelnego zbiornika bezodpływowego
udzielane jest jednorazowo dla danej nieruchomości."
c) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
"§ 6a. Dofinansowanie do częściowego pokrycia kosztów zakupu przydomowej przepompowni ścieków
sanitarnych udzielane jest jednorazowo dla danej nieruchomości."
d) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
"§ 7a. Dofinansowanie demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych oraz nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest powstałych
w wyniku demontażu udzielane jest jednorazowo dla danego budynku znajdującego się na danej
nieruchomości."
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e) w § 8 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
"4) W przypadku budynków mieszkaniowych należących do osób fizycznych, w których do 20%
powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą, dotację proporcjonalnie
pomniejsza się o udział procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności
gospodarczej."
3) W rozdziale 3 "Wysokość dotacji celowej" uchyla się § 12.
4) W rozdziale 4 "Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji":
a) uchyla się § 17.
b) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
"§ 20a. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane od 1 stycznia do 30 września danego
roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest
jednoznaczne z przyznaniem dotacji."
c) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:
"§ 21a. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, wzywa się Wnioskodawcę do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek, którego braków nie usunięto we
wskazanym terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania."
5) W rozdziale 5 "Sposób rozliczenia dotacji celowej" dodaje się § 33 w brzmieniu:
"§ 33. 1. Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej:
a) dokonują oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
b) przeprowadzają oględziny na terenie nieruchomości po realizacji zadania,
c) wyliczają wysokość dotacji.
2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego."
§ 2. W sprawach wniosków o dofinansowanie do:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego, złożonych
przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem, że
przydomowa oczyszczalnia ścieków winna zapewnić osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości
wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 2 i nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.
2019, poz. 1311);
3) wybudowania przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych;
– złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
Poddanie zmianom załącznika do Uchwały Nr XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia
11 marca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na
zadania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest,
regulującego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest, wynikło z konieczności
doprecyzowania zapisów dot. m.in:
1) dofinansowania do demontażu wyrobów zawierających azbest obejmującego koszty demontażu pokrycia
dachowego i elewacyjnego zawierających azbest w taki sposób, aby umożliwić udzielanie dotacji celowej
jednorazowo dla budynku mieszkalnego lub gospodarczego znajdującego się na danej nieruchomości, a nie
jak dotychczas jednorazowo dla danej nieruchomości,
2) dofinansowania do demontażu wyrobów zawierających azbest obejmującego koszty demontażu pokrycia
dachowego i elewacyjnego zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w części
nie stanowiącej pomocy publicznej lub pomocy de minimis w przypadku budynków mieszkaniowych
należących do osób fizycznych, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność
gospodarczą.
Ponadto w zmienianym załączniku do niniejszej Uchwały wprowadza się m.in termin, w jakim wnioski o
udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane. Wiąże się to z koniecznością rozliczenia środków finansowych
przyznanych na realizację zadania w danym roku budżetowym.
Zmieniana Uchwała Nr XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane
z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest została uzgodniona z
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który pismem z dnia 21 stycznia 2020 r., znak DMP2.530.28.2020.KSł poinformował, że przedmiotowa uchwała nie będzie stanowiła pomocy publicznej lub
pomocy de minimis. W uzasadnieniu do ww. pisma UOKiK wyjaśniał, że zapisy § 7 ust. 2 w związku z § 8
ówczesnej uchwały wskazujące na to, że dofinansowanie nie będzie przyznawane w odniesieniu do tych
nieruchomości bądź części nieruchomości, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej, nie będą stanowiły pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Wprowadzone w projekcie
niniejszej Uchwały doprecyzowanie zapisów dot. dofinansowania do demontażu wyrobów zawierających
azbest obejmującego koszty demontażu pokrycia dachowego i elewacyjnego zawierających azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych w przypadku budynków mieszkaniowych należących do osób
fizycznych, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą także
wyklucza udzielanie dotacji dla tych nieruchomości bądź części nieruchomości, które są wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej, a więc nie będą stanowiły pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
Mając powyższe na uwadze nie ma potrzeby ponownego uzgadniania projektu niniejszej Uchwały z UOKiK.
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