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Uzyskanie dotacji celowej na zakup wolnostojących zbiorników 

do gromadzenia wód opadowych 

ROŚ-13 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 
• Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

Druk wniosku ROŚ-13-01 do pobrania: 

- w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, biuro nr 2, Segment B Urzędu,  

- lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie której ma zostać 

zamontowany zbiornik do gromadzenia wód deszczowych. 

• W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do 

przedłożenia pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie planowanej inwestycji. 

 

Do wniosku o przyznanie dofinansowania złożonego przez wnioskodawcę prowadzącego działalność 

gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy załączyć: 

1) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres jest określony w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 ze zm.) – druk ROŚ-13-02, 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 

lat, albo oświadczenia o wielkości takiej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie – druk ROŚ-13-03. 

 

Do wniosku o przyznanie dofinansowania złożonego przez wnioskodawcę prowadzącego działalność w 

rolnictwie, rybołówstwie i akwakulturze, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de 

minimis, należy załączyć: 

1) informacje, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w 

sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) – druk ROŚ-13-04; 

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – 

druk ROŚ-13-03. 

 

W przypadku gdy wniosek spełnia kryteria do przyznania dotacji zostaniesz zawiadomiony o możliwości 

przystąpienia do zawarcia umowy. 

 

Po zakończeniu realizacji zadania, konieczne będzie złożenie druku rozliczenia dotacji celowej. 

• Druk wzoru rozliczenia ROŚ-13-05 do pobrania: 

- w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, biuro nr 2, Segment B Urzędu,  

- lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

 

Do rozliczenia należy dołączyć:  

• Kserokopie faktur VAT lub rachunków wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zapłatę, wystawionych na 

wnioskodawcę ubiegającego się o uzyskanie dotacji na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych. 
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MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Ochrony Środowiska   

Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Złożenie dokumentów: sekretariat, Segment A, biuro nr 16 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

Odbiór: Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana listem poleconym. 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia podania. 

Wnioski należy składać w terminie od 1 marca do 31 sierpnia roku obejmującego dotację.   

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek wraz załącznikami. 

2. Złóż wniosek w sekretariacie. 

3. W przypadku braku kompletu dokumentów możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia. 

4. Informacja o zakwalifikowaniu do udzielenia dotacji i możliwości przystąpienia do zawarcia umowy o 

dofinansowanie zadania związanego z zakupem wolnostojących zbiorników do gromadzenia wód 

opadowych wysyłana jest listem poleconym. 

5. Podpisz umowę o udzielenie dotacji z Gminą Skoki. 

6. Przystąp do realizacji prac. Za zakup zbiornika pobierz fakturę bądź rachunek. 

7. Złóż druk o rozliczenie dotacji celowej. 

8. Udostępnij nieruchomość do kontroli realizacji zadania. 

9. Oczekuj na przekazanie dotacji na wskazany rachunek bankowy. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 

14 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli. 

 

 

OPŁATY 
Brak.  

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Nie przewidziano. Dotacja przyznawana jest w ramach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych (do 

momentu ich wyczerpania). 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty 

prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub sektorze rybołówstwa, stanowić ono będzie 

odpowiednio: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE. L 352/1 z 24.12.2013r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 362), 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L 352/9 z 24.12.2013r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 362), 
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3) pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze, w rozumieniu rozporządzenia Komisji(UE) nr 717/2014 z 

dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE.L 190/45 z 28.06.2014r. ) oraz ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 

362). 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska: Aleksandra Frankowska i 

Krzysztof Mańka, biuro nr 2, Segment B Urzędu tel. (61) 8 925 817 

  

 

PODSTAWA PRAWNA 
• Uchwała Nr XXV/214/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych. 
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