
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/233/21 
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Tolkmicko na 
budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) Rada Miejska w Tolkmicku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się „Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tolkmicko 

na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Zasady, o których mowa w §1 ust. 1, określają szczegółowy tryb postępowania o przyznanie 
dofinansowania, sposób jego rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Margarita Barbara Filip 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2021 r.

Poz. 497



Załącznik do uchwały Nr XXXI/233/21  

Rady Miejskiej w Tolkmicku  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tolkmicko na budowę lub modernizację 

indywidualnych ujęć wody. 

§ 1. 

1. Określa się zasady przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Tolkmicko  

na przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji indywidualnych ujęć wody. 

2. Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na sporządzeniu 

dokumentacji technicznej przedsięwzięcia, wierceniu studni, zakupie montażu urządzeń 

wchodzących w skład systemu studni, wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji 

do budynku mieszkalnego. 

§2. 

1. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa, jest: 

1) brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, z uwagi na to, że dana nieruchomość 

położona jest na takim obszarze Gminy Tolkmicko, na którym nie ma istniejącej sieci 

wodociągowej i nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę, lub 

2) sytuacja, gdy przyłączenie do istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej jest, z przyczyn 

technicznych lub ekonomicznych, nieuzasadnione. 

3) W przypadku, gdy na danej nieruchomości jest już zlokalizowana studnia, warunkiem 

otrzymania dotacji, oprócz warunku określonego w ust. 1, jest brak możliwości poboru wody z 

istniejącej, wyeksploatowanej studni (wierconej lub kopanej) zlokalizowanej na danej 

nieruchomości. 

4) Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie budowa studni wierconej o wydajności 

nieprzekraczającej 5m
3
 na dobę. 

§3. 

1. Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska tj.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 

przedsiębiorcy, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) mają uregulowaną gospodarkę ściekową; 

2) są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Tolkmicko; 

3) zrealizowały budowę zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, stosownymi przepisami 

prawa wodnego i geologicznego; 

4) dokonały instalacji w sposób umożliwiający ciągłe używanie ujęcia wody i przeprowadziły 

jego odbiór techniczny; 

5) dokonały instalacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 
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§ 4. 

1. Wysokość dofinansowania na budowę nowego ujęcia wody wynosi nie więcej niż 15.000 zł,  

w przypadku modernizacji istniejącego ujęcia wody dofinansowanie wynosi nie więcej niż 

5.000 zł. 

2. Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń 

administracyjnych przewidzianych przepisami prawa stanowią koszty kwalifikowane  

do wysokości 2.500 zł. 

3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 95% wartości zadania. 

§ 5. 

1. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę, 

2) indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje sieć wodociągowa, 

3) koszty eksploatacji i konserwacji. 

§ 6. 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę lub modernizację indywidualnego ujęcia 

wody powinien zawierać: 

1) dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy, 

2) opis planowanego przedsięwzięcia, 

3) kosztorys planowanych prac w zakresie wiercenia studni oraz zakupu i montażu materiałów  

i urządzeń związanych z budową lub modernizacją indywidualnego ujęcia wody, wykonany na 

podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem, 

4) planowany termin realizacji prac oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania, 

5) informację o innych środkach publicznych, przeznaczonych na sfinansowanie zadania, którego 

dotyczy wniosek, o ile takie były przyznane lub są planowane do pozyskania. 

§ 7. 

1. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do uchwały nr … Rady Miejskiej w Tolkmicku, z dnia …,w terminie do dnia  

31 marca roku, w którym wykonywana będzie inwestycja. 

§ 8. 

1. Do wniosku o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z budową  

lub modernizacją indywidualnego ujęcia wody należy dołączyć: 

1) aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny  

do nieruchomości, 

2) kserokopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych z posesji lub faktur potwierdzających 

regularne dokonywanie wywozów (ewentualnie potwierdzenie posiadania przydomowej 

oczyszczalni ścieków), 
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3) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac związanych z budową  

lub modernizacją indywidualnego ujęcia wody, 

4) pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem, 

5) kopię zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu z uzyskanym brakiem 

sprzeciwu lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne, jeżeli są one prawem 

wymagane dla planowanego przedsięwzięcia, 

6) kserokopię opisu lub projektu technicznego ujęcia wody oraz aprobaty technicznej. 

§9. 

1. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, według kolejności wpływu, biorąc pod uwagę 

datę i godzinę złożenia. 

2. Wnioski nieuzupełnione w ciągu 14 dni od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 

Złożenie uzupełnienia po wyznaczonym terminie będzie traktowane jako złożenie nowego 

wniosku. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie brana będzie pod uwagę sytuacja materialna 

wnioskodawcy na podstawie opinii Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tolkmicku. 

§10. 

1. Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Wodno-

Ściekowej w Tolkmicku oraz Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tolkmicku. 

2. Jeżeli wnioskodawca spełni wymagania formalne dotyczące wniosku, osoby upoważnione 

przez Burmistrza Tolkmicka dokonają wizji lokalnej, na podstawie której protokolarnie 

stwierdzą wiarygodność danych przedstawionych we wniosku. 

§11. 

1. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości przyznanego dofinansowania, 

bądź odmowie jego przyznania. 

§12. 

1. Dofinansowania są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

Burmistrzem Tolkmicka a Wnioskodawcą. 

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku  

w wyznaczonym terminie. 

§ 13. 

1. Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31 października roku,  

w którym podpisano umowę dotacji. 

2. Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu 

protokołu odbioru wykonanych prac przez osoby upoważnione przez Burmistrza Tolkmicka. 
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Wypłata dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych wydatków bądź 

bezpośredniej zapłaty na rzecz wykonawcy zadania. 

3. Podstawą wypłaty będzie: 

1) kserokopia faktury VAT lub rachunków na zakup i montaż materiałów i urządzeń związanych  

z budową lub modernizacją indywidualnego ujęcia wody (oryginał do wglądu), wystawionych 

po dacie podpisania umowy o dofinansowanie oraz potwierdzenie zapłaty w przypadku 

refundacji poniesionych wydatków. 

2) certyfikat lub aprobata techniczna, potwierdzające zgodność zamontowanych urządzeń  

z obowiązującymi normami.  

§14. 

1. Wypłata następuje po zrealizowaniu oraz protokolarnym odbiorze i stwierdzeniu 

funkcjonowania ujęcia wody w terminie do 30 dni. 

§ 15. 

1. Liczba przyznanych dofinansowań jest limitowana wysokością środków przeznaczonych  

na realizację niniejszego zadania w ramach Budżetu Gminy. 

2. Dofinansowanie na budowę lub modernizację może być przyznane jednokrotnie na określoną 

nieruchomość 

3. Wnioskodawcy można odmówić przyznania dofinansowania w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 
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UZASADNIENIE 

Uchwała ma na celu stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do 

istniejących budynków, dla których budowa wodociągu jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona. 
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