
 
 

UCHWAŁA NR VI/38/2020 
RADY GMINY RYCHLIKI 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu Gminy Rychliki dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej - budowy studni wierconych, 
które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym z terenu Gminy Rychliki. 

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na 
dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest: 

1) brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie 
nieuzasadnione dla budynków istniejących oddanych do użytkowania przed dniem wejścia uchwały 
o dofinansowaniu lub, 

2) brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni wierconej zlokalizowanej na danej 
nieruchomości. 

2. Dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie studnie wiercone o wydajności nie przekraczającej 
5 m3/dobę. 

§ 4. Ze środków budżetu Gminy Rychliki finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń 
wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do 
budynku mieszkalnego. 

§ 5. Inwestor może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 75% kosztów 
poniesionych na budowę studni wierconej, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. 

§ 6. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wg 
wzoru wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 
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1) informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi, 

2) oświadczenie Inwestora w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku 
współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie 
i użytkowanie studni, 

3) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na budowie studni wierconej do Starosty 
Powiatowego w Elblągu. 

3. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływających wniosków. 

4. Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji związanych z budową studni wierconych rozpatrywane 
będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Rychliki przeznaczonych na ten cel w danym roku 
budżetowym. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt Gminy Rychliki 
wzywa Inwestora do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). Wniosek, którego 
uchybienia lub wady nie zostały usunięte w terminie lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym 
terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

6. W przypadku usunięcia w wyznaczonym terminie wad wniosku, wniosek wywiera skutek z dnia 
pierwszego złożenia. 

7. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Inwestorem, a Gminą 
Rychliki zostanie zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na budowę studni wierconej, która określi 
zasady i terminy realizacji zadania oraz wypłaty dofinansowania, której wzór określono w załączniku nr 3 

§ 8. Wnioski o dofinansowanie należy składać w roku, w którym planowane jest przedsięwzięcie 
z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w terminie o którym mowa w § 9 ust. 1. 
Finansowaniem nie będą objęte przedsięwzięcia rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. 

§ 9. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku 
budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, Inwestor składa sprawozdanie 
z wykonania przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Inwestor zobowiązany jest dołączyć: 

1) analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody 
do spożycia, 

2) faktury potwierdzające poniesienie nakładów finansowych z dowodami zapłaty, 

3) oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący 
prawidłową pracę urządzenia, 

4) dokumentację geodezyjną – mapę powykonawczą z naniesioną lokalizacją studni, 

5) dokumenty potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie oraz dopuszczone są do kontaktu z wodą. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rychliki 

 
 

Tadeusz Kruk 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały nr VI/38/2020 

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 

Wniosek o udzielnie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni 

wierconych na terenie Gminy Rychliki 

 
I. Dane Inwestora: 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………... 

3. Telefon …………………………. e-mail ……………………………………………….… 

4. Numer PESEL……………………………………………………………………………… 

5. Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie ………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Dane współwłaściciela studni wierconej jeśli dotyczy: 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………... 

3. Telefon …………………………. e-mail ……………………………………………….… 

4. Numer PESEL……………………………………………………………………………… 

5. Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie ………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. Dane formalno-prawne inwestycji: 

1. Adres nieruchomości, na której wybudowana jest studnia ………………………………... 

numer działki……………………….. obręb geodezyjny …………………………………. 

2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Elblągu o przystąpieniu do budowy …………... 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Data planowanego rozpoczęcia budowy 

…………………………………………………………………. 

4. Data planowanego zakończenia budowy 

…………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer uprawnień kierownika budowy lub osoby 

odpowiedzialnej za budowę ………………………………………………………………. 

 

IV. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania: 

1. Przewidywany koszt realizacji zadania ……………………………………………………. 

2. Źródła finansowania zadania: 

1) wkład własny Inwestora (w złotych) …………………………………………….. 

2) dotacja z budżetu Gminy (w złotych) …………………………………………………. 

3) inne źródła (wymienić jakie) …………………………………………………………... 

Razem ………………………………………………………………………………….. 

 

V. Ocena wniosku dokonana przez właściwego pracownika Urzędu Gminy Rychliki (wypełnia 

pracownik): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…............................................    ……………………………. 
  (miejscowość i data)     (podpis Inwestora/ 

 

 
Podpisy pozostałych Inwestorów/ współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli dotyczy) 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący Gminę 

Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki. 

2. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, 

z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd 

Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. (58) 

580 08 30. 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, adres 

zamieszkania, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, informacje o stanie majątkowym i stanie 

zdrowia. 

4.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków i zadań 

wynikających z przepisów prawa dotyczących działalności samorządu terytorialnego. 

5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji 

zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, jak 

również podmioty świadczące działalność płatniczą. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań ustawowych będą 

przechowywane przez czas określony w przepisach poszczególnych aktów prawnych. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych 

umów, będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego 

dotyczącego przechowywania dokumentów rachunkowych oraz przez czas przedawnienia 

roszczeń ze wskazanych umów. 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii 

Europejskiej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją, w pełni akceptując jej zapisy. 

 

 

…............................................    ……………………………. 
   (miejscowość i data)        (podpis Inwestora/Inwestorów) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

1. Informacja o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi. 

2. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w 

przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, 

zainstalowanie i użytkowanie studni. 

3. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na budowie studni wierconej do 

Starosty Powiatowego w Elblągu.  
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         Załącznik Nr 2  

do Uchwały nr VI/38/2020 

Rady Gminy Rychliki 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej 

zgodnie z umową dofinansowania przedsięwzięcia Nr ……………………….. 

 

1. Dane Inwestora  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Data rozpoczęcia robót ………………………………………………………………… 

3. Data zakończenia robót zgodnie z protokołem odbioru ……………………………… 

4. Uzyskany efekt (wpisać m.in. nr posesji i numer ewidencyjny działki, na której znajduje 

się posesja korzystająca z wybudowanej, głębokość studni) ………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa wykonawcy robót …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Wartość całkowita zadania …………………………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

7. Data przekazania należności wykonawcy robót oraz kwota należności ……………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Kwota przyznanej przez Gminę Rychliki dotacji zgodnie z umową dotacji ………… 

………………………………………………………………………………………… 

9. Kwota wykorzystanej dotacji ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Kwota niewykorzystanej dotacji ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Rychliki (najpóźniej do 15 

grudnia danego roku)…………………… 

………………………………………………………………………………………… 

12. Kwota wkładu finansowego składającego sprawozdanie …………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

…............................................    ……………………………. 
   (miejscowość i data)          (podpis Inwestora) 

 

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

    (podpisy współwłaścicieli/pozostałych Inwestorów) 

 
 

Załączniki: 

1. Analiza badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzającą 

przydatność wody do spożycia. 

2. Faktury potwierdzające poniesienie nakładów finansowych z dowodami zapłaty. 

3. Oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób 

gwarantujący prawidłową pracę urządzenia. 

4. Dokumentację geodezyjną – mapę powykonawczą z naniesioną lokalizacją studni. 

5. Dokumenty potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie oraz zastosowanie do kontaktów z wodą (opinia materiałowa PPIS 

oraz potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy i zgoda PPIS na oddanie urządzeń do 

użytku). 
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       Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/38/2020 

Rady Gminy Rychliki  

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ............................. 

 

Zawarta w dniu ……………….. r. w Rychlikach pomiędzy Gminą Rychliki, 14-411 Rychliki, 

reprezentowaną przez: ............................................................ - Wójta Gminy Rychliki, przy 

kontrasygnacie Skarbnika – …………………………………....,  

a ............................................................., zamieszkałym/łą w ................................................... 

..........................................., PESEL: ..........................; właścicielem, współwłaścicielem, 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości ozn. nr geod. ………….. położonej w obrębie wsi 

……………………………………… .  

§ 1. 

1. Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zwany dalej Inwestorem 

zobowiązuje się wybudować studnię wierconą zgodnie ze złożonym wnioskiem.  

2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia …………..……, termin zakończenia 

………….….…….  

3. Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty ponoszą odpowiedzialność solidarną za 

wykonanie niniejszej Umowy oraz wynikające z tego faktu zobowiązania, w tym 

odpowiedzialność solidarną za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy. 

 

§ 2. 

1. Na podstawie zasad dofinansowywania budowy studni wierconych na terenie Gminy 

Rychliki ze środków Budżetu Gminy, przyjętych Uchwałą Nr ………….. Rady Gminy 

Rychliki z dnia .................... w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom 

fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania i w oparciu o wniosek Inwestora, Gmina 

Rychliki zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy studni wierconej z budżetu 

gminy w ramach posiadanych środków w kwocie ................................ (słownie: 

.......................................), zgodnie z § 5 Uchwały, na rachunek bankowy wskazany we 

wniosku.  

 

§ 3. 

Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi Inwestor i nie mogą być one przedmiotem 

dofinansowania ze środków budżetu gminy.  

 

§ 4. 

1. Inwestor otrzymuje zwrot kosztów budowy studni wierconej ze środków budżetu gminy 

w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy – po podpisaniu umowy, najpóźniej do dnia 

31 października roku kalendarzowego, w którym realizowana jest inwestycja. Dowodem 

zakończenia inwestycji jest protokół odbioru.  

2. W przypadku niepełnego wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Rychliki, Inwestor 

zobowiązany jest zwrócić wartość niewykorzystanej dotacji w terminie 2 tygodni od złożenia 

sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia. 

3. W przypadku nie zrealizowania przedsięwzięcia lub/i nie złożenia sprawozdania z realizacji 

do 30 listopada roku kalendarzowego, Inwestor ma obowiązek zwrócenia uzyskanej dotacji 

w terminie do 15 grudnia danego roku na konto bankowe Gminy Rychliki. 
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§ 5. 

Inwestor zobowiązany jest do bieżącego utrzymania i sprawnej eksploatacji przedsięwzięcia 

przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy o dotację. W przypadku nie 

przestrzegania warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do jego 

zwrotu.  

 

§ 6. 

Inwestor powierza Gminie Rychliki dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. Gmina Rychliki zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa 

przewidziane przepisami prawa, celem zapewnienia należytej ochrony przekazanych do 

przetwarzania przez Inwestora danych osobowych. 

 

§ 7. 

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 9. 

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Gminy Rychliki.  

 

§ 10. 

Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Gminie Rychliki danych osobowych 

w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze 

otrzymuje gmina Rychliki, a jeden Inwestor. 
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