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UCHWAŁA NR XII/71/2011
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę 

Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5 i art. 403 § 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25. poz. 150 ze zm.), art.221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finasach publicznych  ( 
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady wspomagania w formie dotacji ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji 
grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę na potrzeby gospodarstw domowych, zwanego dalej wspomaganiem. 

§ 2. 1. Wspomaganie może być przyznane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Istebna na 
realizację grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych stale zamieszkałych przez te osoby, 
które wykonały, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie wspomagania, o której mowa w § 4 i 
użytkują urządzenia do poboru wody podziemnej na  terenach, na których Gmina Istebna nie przewiduje budowy 
urządzeń  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  albo  w miejscach,  w których  ze  względów  technicznych  lub 
ekonomicznych nie jest lub nie będzie celowe przyłączenie budynków mieszkalnych do tych urządzeń. 

2. Warunkiem przyznania wspomagania jest brak zadłużenia wobec Gminy Istebna osób, którym ma być ono 
przyznane  oraz  objęcie  ewidencją  podatkową  Gminy  Istebna  domów  mieszkalnych,  których  właściciele 
(posiadacze) ubiegają się o przyznanie wspomagania. 

3. Wspomaganie może  być  przyznane  na  realizację  urządzeń  zaopatrujących w wodę  co  najmniej  trzy  domy 
mieszkalne i na zbiorowy pisemny wniosek właścicieli (posiadaczy) tych domów. Wniosek o wspomaganie składa 
się w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

4. Na rok 2012 obowiązuje termin składania wniosków do dnia 31 marca 2012 roku. 

§ 3. 1. Do wniosku  o przyznanie wspomagania  należy  dołączyć  projekt  realizacji  urządzenia  sporządzony  na 
kopii  aktualnej  mapy  zasadniczej  lub  mapy  jednostkowej  przyjętej  do  powiatowego  zasobu  geodezyjnego 
i kartograficznego,  obejmujący  lokalizację  ujęcia wody,  zbiornika  na wodę  oraz  sieci wodociągowej,  odbiorców 
(wnioskodawców) ze wskazaniem właścicieli działek, na których maja być wykonane  te urządzenia  i przez które 
ma przebiegać sieć wodociągowa. 

2. Jeżeli na wykonanie planowanych urządzeń do poboru wody  jest wymagane pozwolenie wodnoprawne,  to 
wnioskujący  o przyznanie  wspomagania  są  zobowiązani  dołączyć  do  wniosku  kopię  tego  pozwolenia.  Jeżeli 
konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynikanie w trakcie wykonywania urządzeń do poboru wody, 
to wnioskujący o przyznanie wspomagania winni pozwolenie to uzyskać i jego kopię przedstawić Wójtowi. 

§ 4. 1. Wnioski  wraz  z koniecznymi  załącznikami  podlegają  weryfikacji  mającej  na  celu  stwierdzenie 
spełnienia  wymagań,  o których  mowa  w §  2 i  3 oraz  ustalenie  potrzeby  wykonania  grupowego  urządzenia 
zaopatrzenia  w wodę,  a w  razie  liczby  wniosków  spełniających  wymagania  o których  mowa  w §  2 i  § 
3 przewyższającej  możliwości  finansowania  z budżetu  Gminy  ,  ustalenia  stopnia  tej  potrzeby.  Wnioski 
z załącznikami  opiniuje  inspektor  nadzoru  mający  uprawnienia  budowlane  ,wyznaczony  przez  Wójta  Gminy. 
Pozytywna weryfikacja  jest  warunkiem  przyznania  wspomagania.  O wyniku weryfikacji  wnioskodawcy  zostaną 
poinformowani pisemnie przez Wójta do dnia 28 lutego roku , na który składany jest wniosek. 

2. O  wyniku  weryfikacji  wniosków,  które  mają  być  realizowane  w roku  2012  wnioskodawcy  zostaną 
poinformowani do dnia  31 maja 2012 r. 
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3. W  razie gdy z urządzeń do poboru wody  lub  sieci wodociągowej miałyby  zgodnie  z wnioskiem korzystać 
osoby  nie  będące  właścicielami  działek,  na  których  te  urządzenia  i sieć  wodociągowa  maja  być  położone, 
przyznanie wspomagania  jest uwarunkowane przedstawieniem przez wnioskodawców dokumentów ustanowienia 
stosownych  służebności  gruntowych  uprawniających  wnioskodawców  do  tego  korzystania,  w terminie  trzech 
miesięcy  od  przyznania  wspomagania.  Nie  dochowanie  powyższego  terminu  powoduje  cofnięcie  przyznania 
wspomagania. 

§ 5. 1. Wspomaganie  polega  na  pokryciu  kosztów  wykonania  ujęcia  wody  (studni)  z wyłączeniem  kosztów, 
sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są pokrywane w wysokości poniesionej, nie większej niż w kwocie 4.000 
złotych na jednego wnioskodawcę i nie wyższej niż 12.000 złotych na realizację jednego urządzenia. 

3. Koszty  są  uznawane  na  podstawie  wystawionych  na  wnioskodawców  rachunków  za  zakupione materiały 
i urządzenia oraz za wykonane roboty. 

4. Kwota wypłaconej dotacji jest przychodem w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

5. Szczegółowe warunki przyznawania wspomagania określa umowa dotacji, której wzór stanowi załącznik  nr 
2 do uchwały. 

6. Warunkiem przyznania wspomagania  jest  oddanie do użytku grupowego urządzenia  zaopatrzenia w wodę. 
Oddanie  do  użytku  potwierdza  protokół,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3 do  uchwały.  Protokół  będzie 
sporządzony w terminie 10 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Gminy Istebna o oddaniu urządzenia do użytku. 

7. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale komisji powołanej przez Wójta Gminy Istebna . 

§ 6. Wójt  ma  prawo  kontroli  budowy,  oddania  do  użytku  i eksploatacji  grupowych  urządzeń  zaopatrzenia 
w wodę wykonywanych oraz wykonanych ze wspomaganiem Gminy. 

§ 7. W  zakresie  określonym  w uchwale  nie  ma  zastosowania  uchwała  NRXXXII/316/2010  Rady  Gminy 
Istebna  z   dnia   18 czerwca 2010  r. W sprawie ustalenia  trybu postępowania o udzielenie  dotacji  dla podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Traci  moc  uchwała  NR  XXXV/332/2010  Rady  Gminy  Istebna  z dnia  30  września  2010r.  w sprawie 
wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011 r.

Zalacznik1.pdf

wniosek 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011 r.

Zalacznik2.pdf

umowa dotacji 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Istebna

z dnia 4 listopada 2011 r.

Zalacznik3.pdf

protokół 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur
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