
 
UCHWAŁA NR LV/372/2018 

RADY MIEJSKIEJ DĘBNA 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni 

wierconych na terenie Gminy Dębno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994) oraz art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519, poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2180, 2290; z 2018 r. poz. 988) uchwala się, co nastę-

puje: 

§ 1. Uchwala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębno na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych, 

w tym kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udziela-

nia dotacji oraz sposób jej rozliczenia. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, udzielana może być: 

1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom. 

2. jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi. 

§ 3. Inwestycja, o której mowa w § 1, musi spełniać następujące warunki: 

1. zostać zrealizowana po wejściu w życie niniejszej uchwały; 

2. dotyczyć nieruchomości położonej na terenie Gminy Dębno; 

3. dotyczyć nieruchomości, których nie można podłączyć do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej 

sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione; 

4. dotyczyć wyłącznie studni służących do poboru wody pitnej (nie przemysłowej); 

5. w przypadku studni wierconych o poborze wody powyżej 5,0 m³/dobę lub głębszej, niż 30 m, przedłoże-

nie kopii pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę Myśliborskiego. 

§ 4. 1. Łączną kwotę dotacji, o których mowa w § 1, udzielanych w danym roku budżetowym, określa 

uchwała budżetowa. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w § 1, wynosi 8.000,- zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), 

jednak nie więcej niż 90% kosztów inwestycji. 
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3. Do kosztów inwestycji, o których mowa w § 3, zalicza się wydatki na sporządzenie dokumentacji, zakup 

oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wraz z elementami służącymi do podłączenia in-

stalacji do budynku mieszkalnego. 

§ 5. 1. Ubiegający się o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, składa pisemny wniosek według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, powinien określać, w szczególności: 

a) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową, w tym: 

- imię, nazwisko albo nazwę, 

- adres, 

- NIP, PESEL (REGON), 

- status prawny, 

b) określenie inwestycji będącej przedmiotem dotacji celowej, w tym: 

- szczegółowy zakres rzeczowy, 

- okres realizacji, 

- miejsce realizacji, 

- przewidywane efekty w zakresie ochrony środowiska, 

- koszt inwestycji. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały, 

b) kosztorys inwestycji sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

c) zaświadczenia, oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postę-

powaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808) 

- jeżeli wnioskowana dotacja stanowi pomoc de minimis, 

d) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja, 

e) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architek-

toniczno-budowlanej, 

f) informacja o stanie istniejącego ujęcia - studni, 

g) projekt hydrogeologiczny nowej studni, 

h) oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności lokalizacji studni z przepisami szczególnymi, tj. Rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, 579), Rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1566, 2180), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1131, 1991; z 2017 r. poz. 60, 202, 1089, 1215, 1566). 

4. Wniosek o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych. 

§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 5, mogą być składane przez cały rok do Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

2. Wnioski będą rozpatrywane w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których 

mowa w § 4 ust. 1 uchwały. 

3. Rozpatrzenie kompletnego wniosku nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu. 

4. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od daty wpły-

wu wniosku. 

§ 7. 1. Rozpatrywanie wniosków następuje w oparciu o kryteria formalne i kryteria wyboru inwestycji do 

dofinansowania. 

2. Kryteria formalne obejmują, w szczególności: 

a) złożenie wniosku przez uprawniony podmiot, 

b) złożenie wniosku według obowiązującego formularza, 

c) złożenie wniosku w formie pisemnej. 
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3. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania obejmują: 

a) zgodność inwestycji z zakresem i warunkami określonymi w § 1 i 3 niniejszej uchwały, 

b) poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów inwestycji. 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

2. Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, jeżeli jednocześnie: 

a) spełnione zostały kryteria formalne, 

b) spełnione zostały kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 

c) nie zostały wyczerpane środki, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały. 

3. Udzielenie dotacji następuje w drodze umowy spełniającej wymogi określone w art. 250 ustawy z 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 

659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537). 

4. Dotacja zostaje przekazana na wskazany w umowie rachunek bankowy wnioskodawcy. 

5. W celu rozliczenia inwestycji Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione, uprawnione są do kontroli 

faktycznego wykonania inwestycji. 

§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych będzie 

stanowić pomoc de minimis - w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność lub zareje-

strowana jest jego siedziba lub pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie - w sytuacji gdy będzie związana 

z prowadzoną działalnością rolniczą lub w sektorze rybołówstwa akwakultury, warunkiem rozpatrzenia wnio-

sku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w: 

a) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013, z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 

24.12.2013 r.), 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.), 

c) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013 r.); 

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, 1948) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311 z późń.zm) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 

Nr 21 121, poz. 810). 

2. Pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dla podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, może być udzielona do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

§ 10. 1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania składanego w terminie określonym 

w umowie dotacji. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, powinno zawierać, w szczególności: 

a) rozliczenie rzeczowe, w tym określenie w jakim stopniu inwestycja objęta dotacją została zrealizowana, 

określenie w jakim stopniu uzyskano zakładany efekt środowiskowy, 

b) rozliczenie finansowe, w tym zestawienie poniesionych kosztów, wskazanie udziału dotacji w ww. kosztach 

inwestycji. 

3. Do sprawozdania beneficjent dotacji zobowiązany jest dołączyć: 

a) dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji, 

b) zestawienie faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Paweł Jan Chrobak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/372/2018

Rady Miejskiej Dębna

z dnia 2 lipca 2018 r.

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………..

Adres zameldowania………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego…………………………………………………………….

Nr telefonu kontaktowego………………………………………………………...

BURMISTRZ DĘBNA

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE BUDOWY STUDNI WIERCONYCH

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie dotacji do budowy studni wierconej na nieruchomości położonej 

w miejscowości ……….………………….., działka nr …..…… obręb………………, będącej 

własnością…………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………...

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się/ zapoznaliśmy się z uchwałą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej 

rozliczania,

2. Nigdy nie korzystałem/ korzystaliśmy z dotacji lub dofinansowania do budowy studni na terenie Gminy

Dębno dla w.w nieruchomości.

Do wniosku dołączam/y:

1) informację o stanie istniejącego ujęcia – studni;

2) opis techniczny budowanej studni, w tym atest urządzeń;

3) projekt hydrogeologiczny nowej studni;

4) oświadczenie o zgodności lokalizacji studni zgodnie z przepisami szczególnymi tj. Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422), ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566, 2180),  ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.

Dz.U. z 2016r., poz. 1131, 1991, z 2017r. poz. 60, 202, 1089, 1215, 1566).

5) oświadczenie Wnioskodawcy o stanie prawnym nieruchomości (własność), w przypadku współwłasności

pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie

i użytkowanie studni;

6) pozwolenie na budowę wydane przez starostę, o ile przewidują to przepisy prawa lub kopię zgłoszenia

potwierdzonego przez starostę o zamiarze przystąpienia do budowy studni, o ile przewidują to przepisy

prawa.

7) kopia pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę Myśliborskiego, dla studni wierconych,

o poborze wody powyżej 5,0m3/dobę lub głębszych niż 30m.

Dotację proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy nr

…………………………………………………………………………………………………..

Planowany termin rozpoczęcia budowy studni ………………………………………………..

Planowany termin zakończenia budowy studni ……………………………………………….

…………….......... ……………………………………

Data Podpis/y Wnioskodawcy/ ów
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/372/2018

Rady Miejskiej Dębna

z dnia 2 lipca 2018 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

BUDOWA STUDNI WIERCONYCH

NAZWA ZADANIA : „Budowa studni do poboru wody pitnej”

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o kosztorys lub zbiorcze zestawienie kosztów

Lp. Wyszczególnienie zadań Koszt całkowity Wnioskowana 

kwota dotacji

Realizacja robót 

w poszczególnych 

miesiącach

w roku …

Razem

PODPISY:

Wnioskodawcy/Wnioskodawców:

……………………………………

SKARBNIK BURMISTRZ

……………………………… ……………………………..
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/372/2018

Rady Miejskiej Dębna

z dnia 2 lipca 2018 r.

KOSZTORYS PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO GOSPODARCE WODNEJ : BUDOWA STUDNI

WIERCONYCH

na nieruchomości położonej w miejscowości  ………………………………………...………, działka nr ew. 

……………….., obręb ……………………., będąca własnością 

……………...…………………………………………………………………………………………………....

1. Zestawienie kosztów planowanych do poniesienia w związku z budową studni

Lp. Rodzaj robót Nakłady planowane do poniesienia 

w złotych brutto/netto

Termin planowanych 

robót miesiąc/rok

1 Projekt hydrogeologiczny nowej 

studni

2 Zakup, montaż urządzeń 

wchodzących w skład systemu 

studni wraz z elementami 

służącymi do podłączenia 

instalacji do budynku 

mieszkalnego

3 Inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza

4 Inne ….(wymienić jakie?)

PODPIS/Y

…………………………………………. ………………………………………………………

Podpis/y Wnioskodawcy/Wnioskodawców

……………………

Data
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