
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/239/21 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy do sieci wodociągowej na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie” 

w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 5, pkt 42, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz art. 221 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobromierz, osobom fizycznym 

nie prowadzącym działalności gospodarczej, na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych  

do nieruchomości położonych na terenie objętym inwestycją pn. „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Pietrzykowie”, wyłącznie w odniesieniu do budynków 

i lokali mieszkalnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2. Tryb postępowania oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie 

poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej, określa 

załącznik do niniejszej uchwały pn.: „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy do sieci wodociągowej na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie” 

w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Piotr Rusek 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 grudnia 2021 r.
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Załącznik do uchwały nr XXXIX/239/21 

Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci 

wodociągowej na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w ramach 

zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych, zwanych dalej dotacjami, na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa wodociągu 

w Pietrzykowie” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” ze środków budżetu 

Gminy Dobromierz. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych, które nie są wykorzystywane  

do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Dotacji celowej – zwanej dalej ,,dotacją” rozumie się przez to dofinansowanie części kosztów związanych 

z inwestycją polegającą na budowie przyłączy wodociągowych; 

2) Podłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej – rozumie się przez to budowę nowego przyłącza 

wodociągowego wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji 

wewnętrznej w budynku mieszkalnym z siecią wodociągową z zastrzeżeniem, że jest to odcinek przewodu 

łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz 

z zaworem za wodomierzem głównym; 

3) Dotowanym – właściciel, użytkownik, Wspólnoty Mieszkaniowe, osoby władające nieruchomością 

mieszkalną na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; 

4) Dotującym – Gmina Dobromierz; 

5) Umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Dotowanym a Dotującym, 

mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia dotacji; 

6) Dostawca wody – rozumie się przez to Gminę Dobromierz. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. 

§ 3. 1. Dotacje do budowy podłączeń nieruchomości mieszkalnych do sieci wodociągowej mogą uzyskać 

wszyscy, którzy zostali objęci projektem pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie”. 

2. Dofinansowaniem zostaną objęte przyłącza, których właściciele do dnia 31 maja 2022 r. podłączą 

nieruchomość mieszkalną do sieci wodociągowej. 

3. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 70% wartości netto do jednego podłączenia 

nieruchomości mieszkalnej do sieci wodociągowej. 

4. Dotacja przyznawana jest w formie pokrycia części kosztów związanych z budową podłączeń 

nieruchomości mieszkalnej do sieci wodociągowej. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 4. 1. Z Dotowanym zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, która będzie określała wzajemne 

obowiązki i zobowiązania oraz wysokość udzielonej dotacji celowej. 

2. Kwota dotacji przyznanej Dotowanemu zostanie określona na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę kosztorysu. 

Sposób rozliczenia dotacji. 

§ 5. Dotujący zobowiązany będzie do: 

1) wpłaty wkładu własnego określonego w umowie o udzielenie dotacji; 
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2) użytkowania wykonanego podłączenia zgodnie z przeznaczeniem. 

Postanowienia końcowe. 

§ 6. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotacje w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

2) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. 
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