Uchwała Nr IX/43/2015
Rady Gminy Brzeżno z dnia
29 września 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie
dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na
terenie Gminy Brzeżno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t. j. z późn. zm.)
oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013 poz. 1232 t. j. z późn. zm.), Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje:
§1.
1. Ustala się zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy i sposób jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych
na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeźno.
2. Celem dotacji jest:
1) zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości,
2) stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do
istniejących budynków mieszkalnych, dla których budowa wodociągu jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,
3) poprawa środowiska naturalnego Gminy Brzeżno.
§2.
1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 t.j. z późn. zm.) ze środków budżetu Gminy Brzeżno, na podstawie umowy
zawartej z wnioskodawcą.
Dotację celową przeznacza się dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów
związanych z budową studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych.
Z wnioskiem o udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca
tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Brzeżno,
która nie ma możliwości włączenia się do gminnej sieci wodociągowej lub
budowa przyłącza wodociągowego ze względów ekonomicznych byłaby
nieuzasadniona.
Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna
zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę studni wierconej na określonej
nieruchomości.
Jeżeli studnia wiercona ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków, o
dotację może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt budowy studni
wierconej.
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§3.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dotacji celowej musi złożyć pisemny wniosek z
określeniem lokalizacji inwestycji (numer geodezyjny działki i obręb) wraz z
opisem przedsięwzięcia.
Do wniosku o przyznanie dotacji celowej wnioskodawca załącza:
l) badanie jakości wody,
2) faktury, rachunki lub umowę na budowę studni wierconej wraz z potwierdzeniem
zapłaty za budowę studni wierconej lub zakup elementów do jej budowy,
3) oświadczenie o wybudowaniu studni wierconej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, wodnego i geologicznego.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania
budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy
Brzeżno stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.
Czynnościami związanymi z kwalifikacją wniosków i ich rozpatrywaniem oraz odbiorem
do użytkowania wykonanych studni, zajmować się będzie komisja powołana przez Wójta
Gminy Brzeżno.
Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji zostanie
poinformowany na piśmie.
Przyznanie dotacji będzie realizowane według kolejności wpływu wniosków i będzie
uzależnione od posiadanych środków. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji
wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Wniosek nierozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie rozpatrzony zostanie w
następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.
Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z
wnioskodawcą.
Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania
budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy
Brzeżno stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§4.
Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona jest w planie
wydatków budżetowych gminy na dany rok budżetowy.
Wnioskodawca może uzyskać dotację celową do wysokości 50% kosztów budowy
studni wierconej, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych).
Przed wypłatą dotacji komisja, o której mowa w § 3 ust. 4, dokonuje oględzin
wybudowanej studni i sporządza protokół.
Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Warunkiem wypłaty dotacji jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym
prawem budowlanym, stosowanymi przepisami prawa wodnego i geologicznego, która
gwarantuje jakość wody określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z
2007 r., nr 61, póz. 417 z późn. zm.)
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§5.
Gmina zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości
eksploatacji studni w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków na jej budowę.
Kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przeprowadzają
pracownicy Urzędu Gminy Brzeżno na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez Wójta Gminy Brzeżno.
Kontrolujący mają prawo wstępu na nieruchomość, na której wybudowano studnie
i przeprowadzenie kontroli.
Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie
objętym kontrolą od podmiotu, któremu udzielono dotacji.
Podmiot, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do zapewnienia
pracownikom kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego
przeprowadzenia kontroli.
Wyniki przeprowadzonej kontroli zostają przedstawione w protokole z kontroli, w
którym zawiera się w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz
ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do ich
usunięcia.
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli,
podmiotowi, któremu udzielono dotacji przysługuje prawo złożenia pisemnych
wyjaśnień.
W przypadku stwierdzenia przez gminę nieprawidłowości w eksploatacji lub
zaprzestania eksploatacji przez wnioskodawcę z przyczyn od niego zależnych
zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych.
Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej
nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulują odrębne przepisy.
§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno.
§7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeżno
mgr Andrzej Janas

Załącznik nr l
do Uchwały nr IX/43/2015
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 września 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy
studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ..................................................................................
2. Adres zamieszkania .............................................................................
3. Telefon ............................................................................................
4. Numer dowodu osobistego .....................................................................
organ wydający ..................................................................................
5. Numer PESEL ....................................................................................
6. 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 ................................................................................
4. Numer dowodu osobistego .........................................................
organ wydający ......................................................................
5. Numer PESEL........................................................................
6. Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie:
………………………………………………………………………..
III. Dane formalno-prawne inwestycji:
1. Adres nieruchomości, na której eksploatowana jest studnia ………………….
………………………………………………………………………………..
numer działki...................................... obręb geodezyjny...............................
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Świdwinie z dnia ..............................
przystąpieniu do budowy ..............................................................................
lub pozwolenie na budowę nr .........................................................................
3. Data rozpoczęcia budowy ..............................................................................
4. Data zakończenia budowy ..............................................................................
5. Data oddania studni do eksploatacji ..........................................................
6. Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer uprawnień kierownika budowy lub osoby
odpowiedzialnej za budowę ..................................................................................
……………………………………………………………………………………

……………………………….
podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/43/2015
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 września 2015 r.

Umowa nr …
zawarta w dniu ............. w Brzeżnie pomiędzy:
l.

Gminą Brzeżno reprezentowaną przez:
- Jerzego Anielskiego - Wójta Gminy zwaną w dalszej części umowy Gminą,
a

2. .......................................................... zamieszkałym w .............................................
nr PESEL ………………......................... legitymującym się dowodem osobistym nr
serii ………................ wydanym przez ……………….......................... zwanym
dalej Wnioskodawcą
§1
1. Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować studnie wierconą zgodnie z obwiązującymi
przepisami, w szczególności prawem budowlanym, prawem ochrony
środowiska, wodnym, geologicznym i uchwałą nr ..................... Rady Gminy
Brzeżno z dnia ……................. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na
potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno.
2. Wnioskodawca spełnia wymogi dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych dla budynków
mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno określonymi w uchwale nr .......................
Rady Gminy Brzeżno z dnia .................. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych
na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno.
3. Złożony wniosek wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.
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§2
W oparciu o złożony wniosek Gmina zobowiązuje się do częściowego zwrotu
wydatków poniesionych na budowę studni wierconej ze środków budżetowych,
zgodnie z art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska w wysokości ……………………………. .
Wnioskodawca otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę
studni wierconej po zakończeniu inwestycji i oddaniu studni do użytku.
Zwrot wydatków, o którym mowa w ust. l nastąpi w terminie do 30 dni od
daty sporządzenia przez przedstawicieli Urzędu Gminy Brzeżno protokołu
potwierdzającego zakończenie budowy studni wierconej.
Warunkiem wypłaty dotacji jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym
prawem budowlanym, stosowanymi przepisami prawa wodnego i geologicznego, która
gwarantuje jakość wody określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2007 r., nr 61, póz. 417zpóźn. zm.).

§3
Wnioskodawca obowiązany jest do:
1) bieżącej i prawidłowej eksploatacji studni wierconej poprzez utrzymania jakości
wody w zakresie określonym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi,
2) do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji w ciągu 5 lat od
dnia przekazania środków na ten cel.
§4
W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 lub zaprzestania eksploatacji
studni z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, zobowiązuje się on po
wezwaniu Gminy do zwrotu dotacji wymienionej w § 2 w terminie 30 dni od daty
doręczenia zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości eksploatacji studni lub
zaprzestania jej działania.
§5
Wszelkie zmiany mniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych oraz uchwały nr ….................... Rady Gminy Brzeżno z dnia ..................
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie
dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie
Gminy Brzeźno.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

………………………
Gmina

………………………
Wnioskodawca

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/43/2015
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 września 2015 r.

PROTOKÓŁ
stwierdzenia zakończenia budowy studni wierconej
na nieruchomości w......................................................................................................
będącej własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym*
Pan/Pani........................................................................................ zgłosił/a do Urzędu
Gminy Brzeżno zakończenie budowy studni wierconej.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu .......................................................................
oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:
Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Brzeżno.
Protokół spisano w obecności:
1.......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

