
 

 

 

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na 

terenie Gminy Międzylesie 

 

Rozdział 1. 

 Przepisy ogólne 

 

§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu Gminy Międzylesie dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody – zwanych w dalszej części zasad „studnią 

wierconą”, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych, stale 

zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie. 

 

§ 2. 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w 

tym w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy posiadający tytuł 

prawny do nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Międzylesie (własność, użytkowanie 

wieczyste). 

 

2. Wysokość środków przeznaczonych na dotację określona jest każdorazowo w budżecie na dany rok budżetowy. 

 

§ 3. Dotacja przyznawana jest na podstawie udokumentowanych rachunków lub faktur w wysokości do 50% 

wartości brutto udokumentowanych poniesionych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie więcej niż 

3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 

 

Rozdział 2. 

Warunki otrzymania dotacji 

§ 4. Warunkiem otrzymania dotacji jest: 

  

1. Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z 

przyczyn technicznych nieuzasadnione dla budynków istniejących oddanych do użytkowania przed dniem wejścia 

w życie uchwały o dofinansowaniu. 

 

2. Brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni wierconej zlokalizowanej na danej 

nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody. 

 

3. Brak zaległości wobec budżetu Gminy Międzylesie. 

 

4. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem 

jej wejścia w życie. 

 5. Ze środków budżetu Gminy Międzylesie 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 

Rozdział 3. 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

 

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie w terminie 30 dni od dnia publikacji przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie w danym roku budżetowym ogłoszenia o naborze, wniosku o dofinansowanie 

przedsięwzięcia wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

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



 

b) oświadczenie wnioskodawcy w sprawie tytułu prawnego przysługującego mu do nieruchomości, a w przypadku 

współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie 

studni. 

 

3. O kolejności udzielenia dotacji decyduje data wpływu wniosku, których składanie określone zostanie w ogłoszeniu 

Burmistrza. 

 

4. Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji związanych z budową studni wierconych rozpatrywane będą do 

wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Międzylesie przeznaczonych na ten cel w danym roku 

budżetowym. 

 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku i wyznacza termin ich złożenia. 

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.  Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w zasadach w terminie 

30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. 

  

8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Międzylesie 

zostanie zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na budowę studni wierconej. 

 

9. Wniosek nierozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z 

kolejnością złożonych wniosków. 

 

10. O przyznaniu dofinansowania lub odmowie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

 

§ 6. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w 

którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania 

przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

a) analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do 

spożycia, 

b) faktury potwierdzające poniesienie nakładów finansowych z dowodami zapłaty, 

c) oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową 

pracę urządzenia. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 stanowić będą postawę do sporządzenia protokołu odbioru pomiędzy 

Gminą Międzylesie a Wnioskodawcą. 

 

§ 7. 1. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność gospodarcza 

i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, 

udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L 352, z 24.12.2013 r., str. 9) lub stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, 



 

udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 

2014 r. (Dz. U. L 190, z 28.06. 2014 r., str. 45) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

 

2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis zobowiązany jest do 

wniosku dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką 

otrzymał w roku podatkowym w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, 

albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie. 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu 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 z późn. zm.) 

 

3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis w rolnictwie lub w 

rybołówstwie zobowiązany jest do wniosku dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką 

otrzymał w roku podatkowym w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, 

albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie, 

2) informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, których zakres 

określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (Dz. U. z 2010 

r. Nr 121, poz. 810)." 

 

 

          

  

 

 


