
 

 

UCHWAŁA NR VI/39/19 

RADY GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kaźmierz, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na budowie lub modernizacji 

indywidualnych ujęć wody. 

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 799, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 1999, poz. 2161) 

Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej (zwanej dalej dotacją) 

na dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody (studni wierconych) które 

zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych  na terenie Gminy Kaźmierz. 

2. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) posiadające tytuł prawny do władania 

nieruchomością/budynkiem (zwane dalej wnioskodawcą). 

3. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub 

rolniczą  gdy dofinansowanie będzie dotyczyć budynków, służących działalności gospodarczej lub rolniczej, 

udzielenie dofinansowania: 

1) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 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. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1); 

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. z sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U.  UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9). 

4. Dotacji udziela się na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody (studni wierconych) dla 

nieruchomości/budynków położonych na terenie Gminy Kaźmierz, w przypadku gdy nieruchomość/budynek 

położone są w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa wodociągu lub brak jest możliwości podłączenia 

do istniejącego  lub projektowanego wodociągu z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych. 

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest budowa lub modernizacja indywidualnego 

ujęcia wody (studni wierconej) z wyjątkiem studni o głębokości powyżej 30 m oraz wydajności powyżej 

5 m3/dobę, 

6. Wnioskodawca w ramach inwestycji zapewnia utrzymanie trwałości efektu inwestycji, czyli użytkowania 

nowego indywidualnego ujęcia wody (studni wierconej) przez okres co najmniej 5 lat od daty wypłaty dotacji. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności zapewniających realizację inwestycji 

zgodnie z przepisami prawa. 
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8. Dotacja nie jest udzielana w przypadku nieruchomości/ budynków  wykorzystywanych sezonowo, np. 

domki letniskowe, budynków w budowie, oraz w przypadku nieuregulowanego prawa własności. 

9. Dotacją nie są objęte inwestycje, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy dotacyjnej. 

10. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, 

w danym roku budżetowym. 

11. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz 

pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

12. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona 

dotacja z innego źródła. 

13. Wysokość dotacji wynosi 70% poniesionych kosztów na budowę lub modernizację indywidualnego 

ujęcia wody (studni wierconej) udokumentowanych imienną fakturą/rachunkiem, lecz nie więcej niż 

7.000,00 zł . 

14. Nie udziela się dotacji na wykonanie prac projektowych, przyłączenie studni do wewnętrznej instalacji 

wodnej oraz na pokrycie kosztów eksploatacji studni. 

§ 2. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1 uchwały, wniosku zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem, na której, w którym 

następuje budowa lub modernizacja indywidualnego ujęcia wody. 

2) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości/budynku pisemną zgodę 

wraz z pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia 

umowy o udzieleniu dotacji 

4) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub ubiegających się 

o pomoc de minimis w rolnictwie należy dołączyć: 

a) zaświadczenia o pomocy de minimis, o 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, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub o pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.) lub z rozporządzeniem 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. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

3. Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia na dany rok 

kalendarzowy,   ewentualne przedłużenie terminu składania wniosków będzie podawane do publicznej 

wiadomości w formie ogłoszenia na stronie http://www.biuletyn.net/nt bin/start.asp?podmiot= kazmierz/, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaźmierzu i na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

4. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy 

w Kaźmierzu. 

5. Niekompletny wniosek podlega uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Data 

wpływu uzupełnienia wniosku jest datą wpływu wniosku. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku. 

7. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Kaźmierzu. 
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8. Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, po wykonaniu zadania bądź po wyczerpaniu środków 

przeznaczonych na ten cel nie przechodzą na rok następny. 

§ 3. 1. Weryfikacji wniosków dokonuje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Kaźmierz. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina Kaźmierz powiadomi podmiot, o którym mowa §1 ust. 2 

o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Niestawienie się podmiotu, o którym mowa §1 ust. 2 w miejscu i terminie, o którym mowa 

w ust. 2 uznaje się za rezygnację z otrzymania dotacji, o ile przed upływem wyznaczonego terminu uprawniony 

podmiot nie wystąpił o zmianę terminu. 

4. Dotacja będzie udzielana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kaźmierz, a wnioskodawcą . 

§ 4. 1. Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie wnioskodawca składa wniosek 

o rozliczenie dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie dotacji następuje w terminie określonym w umowie, nie później niż do dnia 15 listopada 

danego roku budżetowego. 

3. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć: 

1) imienną fakturę VAT lub rachunek na zakup oraz montaż nowego lub modernizowanego indywidualnego 

ujęcia wody (studni wierconej) wraz z dowodem zapłaty 

2) protokół odbioru realizowanej inwestycji, dokonanej przez osobę posiadającą odpowiednie w tym zakresie 

uprawnienia, 

3) dokumenty techniczne, certyfikaty  potwierdzające zgodność parametrów nowego lub modernizowanego 

indywidualnego ujęcia wody ze złożonym wnioskiem wraz z dokumentem potwierdzającym przydatność 

wody do spożycia. 

4) oryginał dokumentów wymienionych §4 ust. 3 pkt. 1), 2), 3) do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności 

kopii z oryginałem. 

§ 5. 1. Wypłata przyznanej dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę 

w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym przez Wnioskodawcę rozliczeniu 

i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie lub niezrealizowania inwestycji zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie, Wójt Gminy Kaźmierz odmawia wypłaty dotacji, informując o tym wnioskodawcę na piśmie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

§ 7. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Kaźmierz 

(-) Arleta Wojciechowska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/19 

Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko…………………………………….. 

Adres zameldowania……………………………….. 

Nr telefonu kontaktowego ………………………… 

       Wójt Gminy Kaźmierz 

 

Wniosek o przyznanie dotacji do budowy studni wierconej 

•  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie dotacji do budowy studni wierconej na nieruchomości położonej 

w miejscowości ……..………………………..gmina Kaźmierz działka ewidencyjna  nr………….., 

obręb………………………….., będącą własnością………………………………………………. 

Oświadczam/y, że: 

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

Gminy Kaźmierz na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz 

sposobu jej rozliczania. 

2. Nigdy nie korzystałem/korzystaliśmy z dotacji lub dofinansowania do budowy studni wierconej  

na terenie Gminy Kaźmierz dla ww. nieruchomości 

Dotację proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr………………………………………… 

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

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

 

 

        ……………………………………. 

        (podpis/y wnioskodawcy/ów) 

W załączeniu: 

a) informacja o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi, 

b) oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność) w przypadku 

współwłasności terenu na którym ma być zlokalizowana studnia, pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/19 

Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko…………………………………….. 

Adres zameldowania……………………………….. 

Nr telefonu kontaktowego ………………………… 

Wniosek o wypłatę dotacji 

Budowa studni wierconej na nieruchomości położonej w miejscowości ………………………….… 

gmina Kaźmierz, dz. ewidencyjna nr ………………, obręb….…………. będąca własnością…………... 

Umowa Nr……… zawarta w dniu…………….. pomiędzy Gmina Kaźmierz, a………………………… 

 

I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA (stopień realizacji planowanych prac) 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

II. CZĘŚĆ FINANSOWA 

Zestawienie faktur/rachunków 

Lp Nr dokumentu 
Data 

dokumentu 
Nazwa wydatku Kwota w zł 

W tym ze środków 

przyznanej dotacji 

      

      

Załączniki: 

1. Kopia faktury/rachunku 

2. Końcowy protokół odbioru 

3. Certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

bezpieczeństwo konstrukcji użytkowej, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. 

 

 

 

………………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 
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