
 

 
Załącznik nr 1 

do uchwały nr XL/236/22  

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NA DOFINANSOWANIE BUDOWY 

LUB PRZEBUDOWY WIAT ŚMIETNIKOWYCH 

 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfów Śląski na 
przedsięwzięcie polegające na budowie wiat śmietnikowych lub przebudowie istniejących wiat 

śmietnikowych, które przeznaczone będą na umieszczenie w nich pojemników służących do 

gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski, 

zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji, należy przez to rozumieć wypłatę ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na 

dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z budową lub przebudową wiat śmietnikowych, 

2) wnioskodawcy, należy przez to rozumieć wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe ubiegające  

się o udzielenie dotacji, 

3) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Gryfów Śląski. 

§ 3. 1. Dotację może uzyskać wnioskodawca: 

1) posiadający tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza zrealizować przedsięwzięcie,  

na które udzielana jest dotacja, lub 

2) posiadający pisemną zgodę właściciela nieruchomości, na której zamierza zrealizować 

przedsięwzięcie, na które udzielana jest dotacja – zgoda na jej wykorzystanie przez okres min.  

5 lat, 

3) niezalegający w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Wnioskodawcą na jedną wiatę śmietnikową może być więcej niż jeden podmiot, o ile nie ma 

technicznej i organizacyjnej możliwości lokalizacji odrębnych wiat dla każdego z nich. W takim 

przypadku podpisane musi być porozumienie pomiędzy nimi regulujące wkład finansowy 

poszczególnych podmiotów. Strony porozumienia składają jeden, wspólny wniosek. 

3. Dotacja dotyczy dofinansowania budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych służących do 

gromadzenia odpadów komunalnych z co najmniej 7 gospodarstw domowych bądź 7 lokali,  

w których powstają odpady komunalne. 

4. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem prac przez 

wnioskodawcę i stanowi refundację części kosztów poniesionych, w związku z realizacją tego 

przedsięwzięcia. 

5. Kosztami kwalifikowanymi budowy lub przebudowy wiaty śmietnikowej są koszty jej 

wykonania lub zakupu z montażem wraz z kosztami utwardzenia terenu pod wiatę śmietnikową. 

6. Dotacja nie będzie przyznawana do wykonania samego utwardzenia pod wiatę lub utwardzenia 

pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. 

6. Dotacja nie będzie udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy 

pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a wnioskodawcą. 

7.  Dotacja na budowę lub przebudowę danej wiaty śmietnikowej przysługuje wyłącznie 

jeden raz na dany obiekt budowlany. 

 



 

§ 4. 1. Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej  

  lub przebudowanej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem, jednak nie więcej niż 4 000 zł brutto 

(słownie: cztery tysiące złotych). 

2. Wysokość ostatecznej kwoty dotacji do przekazania zostanie zweryfikowana na podstawie 

przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania 

dotacji. 

§ 5. 1. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji będzie ogłaszany oraz podawany do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

i Miasta Gryfów Śląski przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w I kwartale danego roku, 

a w roku 2022 do dnia 30 kwietnia. 

2. Wnioskodawca w terminie naboru wniosków, składa wniosek o udzielenie dotacji  

na dofinansowanie kosztów jej realizacji.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wnioskodawca jest zobowiązany 

dołączyć: 

1) dokument   potwierdzający   posiadanie   przez   wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości, 

na której realizowane będzie przedsięwzięcie, 

2) w przypadku realizowania przedsięwzięcia na terenie nie stanowiącym własności wnioskodawcy: 

a) pisemną zgodę właściciela terenu (na min. 5 lat), 

b) dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do nieruchomości,  

    3) porozumienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 – jeśli dotyczy, 

    4) plan sytuacyjny z lokalizacją przedsięwzięcia, która powinna być zgodna z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065  

z późn. zm.), 

    5) wizualizację przedsięwzięcia, w szczególności: rysunki techniczne, szkice elewacyjne, karty 

katalogowe, 

    6) opis techniczny określający: 

a) rodzaj stosowanych materiałów, 

b) rodzaj konstrukcji, 

c) wymiary wiaty śmietnikowej, 

d) sposób montażu, 

e) kolorystykę, 

    7) kosztorys określający kwalifikowane koszty wykonania przedsięwzięcia. 

4. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są ponadto przedłożyć przed podpisaniem umowy: 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy - 

podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, 

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na budowę, przebudowę wiaty 
śmietnikowej, wyrażoną w formie uchwały. 

 

§ 6. 1.  Wnioski    o    udzielenie    dotacji    podlegają     ocenie     pod    względem     formalnym  

i merytorycznym   przez   Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

stosownym zarządzeniem, a ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz. 

2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

3. Wnioski o udzielanie dotacji, które spełniają wymogi formalne poddawane są ocenie 

merytorycznej. 

4. Wnioski    o    udzielenie    dotacji   będą podlegać ocenie zgodnie z kryteriami oceny wniosku, 

począwszy od najważniejszych, według poniższej hierarchii: 



 

1) lokalizacja wiaty śmietnikowej, 

2) liczba mieszkańców wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, którzy będą korzystali z wiaty 

śmietnikowej, 

3) wielkość i wygląd wiaty śmietnikowej (wielkość wiaty śmietnikowej powinna zapewnić 

miejsce na postawienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, których pojemność/ilość 

powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających oraz częstotliwości odbioru 

odpadów), 

4) wysokość wkładu własnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wspólnoty lub spółdzielni 

mieszkaniowej wskazanej we wniosku. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub wad merytorycznych wniosku, Burmistrz 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia  

w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

6. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia innych nieprawidłowości w nim 

zawartych wniosek pozostawia się bez dalszego rozpoznania. 

7. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku zaistnienia podstaw, o których mowa  

w uchwale lub odmowa udzielenia dotacji nie wyklucza możliwości ubiegania się o dotację 

przez ponowne złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 

8. O przyznanych dotacjach Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski powiadamia poprzez 

zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

9. Liczba przyznanych dotacji celowych w danym roku kalendarzowym limitowana jest 

wysokością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Gryfów Śląski na dany rok 

budżetowy. 

§ 7. Dotacja przekazywana będzie w oparciu o umowę w sprawie udzielenia dotacji zawartą przez 

wnioskodawcę z Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w trybie określonym w tej umowie.  

§ 8. 1. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja, 

wnioskodawca składa Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wniosek o wypłatę dotacji wraz  

z dokumentami rozliczeniowymi. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy potwierdzić je za zgodność  

z oryginałem. 

3. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Komisja, o której mowa § 6 ust. 1 

niniejszego regulaminu, stwierdza w drodze oględzin wskazanej we wniosku wiaty 

śmietnikowej, czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało prawidłowo, co zostaje zapisane  

w protokole z oględzin. 

4. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji. 

5. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji tj. faktury, rachunki wystawione  

na wnioskodawcę. 

6. Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć do dnia 15 listopada roku, w którym zawarto umowę 

          o udzielenie dotacji. 

     7. Wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia roku, w którym zawarto umowę o udzielenie dotacji.
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