
UCHWAŁA NR XXIV/178/2020 
RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 2, ust. 4, 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada 
Gminy Grębocice uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Grębocice postanawia określić zasady udzielania ze środków budżetu gminy Grębocice, 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego 
korzystania z wód w gminie Grębocice. 

§ 2. Warunki udzielania dotacji celowej określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego 
korzystania z wód w gminie Grębocice” w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tadeusz Kuzara 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/178/2020 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów 
inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Grębocice 

§ 1. Ustala się "Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie 
kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Grębocice  

§ 2. 1.  Regulamin określa zasady udzielania dotacji do kosztów inwestycji polegających na budowie studni 
głębinowej tj. na: 

᠆ wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć 
o głębokości do 30 m 

᠆  pobór wody nie może przekroczyć ilości średniorocznie 5m3na dobę 

2. Celem udzielonych dotacji jest ochrona wód, ograniczenie poboru wód ze zbiorczej sieci wodociągowej. 

3. O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: 

osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją. 

4. Dotacją objęte zostaną tylko takie urządzenia, które są fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, 
a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski, 
posiadające oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami obowiązujących przepisów 
o systemie oceny zgodności. 

5. Dotacja udzielana jest na budowę studni wierconych na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalny  
jednorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Grębocice. 

§ 3. 1.  Dotacja nie może dotyczyć terenu nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, 
działalność w rolnictwie, działalność w rybołówstwie 

2. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub dofinansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

3. Dotacji nie podlega: 

1) zmiana, modernizacja oraz renowacja istniejącej już studni wierconej 

§ 4. 1.  Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez 
Wnioskodawcę. 

2. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku budowy studni głębinowej są wydatki poniesione na: 

1) wiercenie studni 

2) zakup materiałów koniecznych do montażu studni, wchodzących w skład systemu studni 

3) zakup zestawu pompy głębinowej (pompa, zbiornik- hydrofor, osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy,  
manometr, zawór, złączki) 

4) zakup instalacji elektrycznej + sterowanie 

§ 5. 1.  Kwotę dotacji dla nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnych ustala się na 
podstawie kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 4 ust. 2 według następujących zasad: 

1) dotacja do budowy studni wierconej wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych 
złotych, lecz nie więcej niż 1500,00 złotych; 

§ 6. 1.  Przyznanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej wnioskiem, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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2. Kompletne wnioski, zawierające wszystkie załączniki rozpatrywane będą według kolejności wpływu do 
Urzędu Gminy Grębocice, przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel 
środków finansowych w danym roku budżetowym. 

3. Niekompletne wnioski podlegają rozpatrzeniu po uzupełnieniu braków. 

4. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zwanej dalej umową. 

5. Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja, po podpisaniu 
umowy. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania 
umowy. 

§ 7. 1.  Dotacja podlega rozliczeniu na podstawie wniosku o wypłatę dotacji i zawiadomieniu o wykonaniu 
przedsięwzięcia, określonego w Załączniku nr 2 do regulaminu. 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę po zakończeniu prac 
objętych wnioskiem, w tym dokumenty potwierdzające: 

᠆ faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia; 

᠆ protokół odbioru końcowego z wykonawcą; 

᠆ oświadczenie o głębokości wywierconej studni 

§ 8. Dotacja zostanie przekazana po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia przez komisję, o której mowa w § 
6 ust. 2, zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszym regulaminem.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI BUDOWY STUDNI 

GŁĘBINOWYCH NA POTRZEBY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD W GMINIE GRĘBOCICE 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwisko, imię:…………………………..…………………..……………………………. 

2. Numer telefonu …………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania/siedziby ……………………………………………………………………………….. 

5. Tytuł prawny do nieruchomości ………………………………………………………………………………. 

6. Kwotę dotacji proszę wpłacić przelewem na konto nr: ………………………………………………...... 

II. LOKALIZACJA ZADANIA 

Miejscowość……………………… ulica ………………………….nr domu/lokalu ………… 

nr ewidencyjny działki ……………….. obręb …………………… 

III. OPIS ZADANIA 

1. Planowana wysokość kosztów koniecznych do realizacji zadania …………………………… zł. 

2. Rodzaj montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi (głębokość studni, średni pobór wód 
średniorocznie na dobę)…………………………………………………………… 
…….………………………………..…………………………………………... ………….. 

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

1. data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji 

2. data zakończenia: do dnia …………………….. roku 

V. OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, iż budynek (lokal) mieszkalny objęty inwestycją: 

᠆ nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, działalność w rolnictwie, działalność 
w rybołówstwie* 

᠆ jest wykorzystywany w …..% powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności gospodarczej, działalność 
w rolnictwie, działalność w rybołówstwie*. 

2. Oświadczam, iż jestem/nie jestem* podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji 
przysługuje mi/nie przysługuje mi* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – 
dotacja obejmuje kwoty netto). 

3. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli obiektu objętego inwestycją przez przedstawicieli Urzędu 
Gminy Grębocice, przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu, oraz na wykonanie dokumentacji 
fotograficznej. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania 
z wód w gminie Grębocice i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

…………………………………    …………………………………….. 

(miejscowość, data)       (podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

WYKAZ DOKUMENTÓW: 
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1. dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu 
nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, umowa najmu in.) - oryginały do wglądu, 

2. w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć zgodę współwłaścicieli 
nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty 
inwestycji zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę, 

3. w przypadku innego prawa niż własność/współwłasność wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć zgodę 
właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie 
dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty inwestycji zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę, 

4. w przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca winien dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo oraz 
dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK 
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW INWESTYCJI BUDOWY 

STUDNI GŁĘBINOWYCH NA POTRZEBY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD W GMINIE 
GRĘBOCICE 

WNIOSEK 
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW INWESTYCJI BUDOWY 

STUDNI GŁĘBINOWYCH NA POTRZEBY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD W GMINIE 
GRĘBOCICE 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

…………………………………… 

……………………………………       

……………………………………       

……………………………………       

tel. ………………………………. 

(imię, nazwisko, adres) 

WNIOSEK 
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW INWESTYCJI BUDOWY 

STUDNI GŁĘBINOWYCH NA POTRZEBY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD W GMINIE 
GRĘBOCICE 

W związku z zawartą umową Nr ……………. z dnia …………… o udzielenie dotacji ze środków budżetu 
Gminy Grębocice na:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

(nazwa, lokalizacja przedsięwzięcia ) 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł …………………………………………………… zł 

…………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu Gminy 
Grębocice po zakończeniu inwestycji, w celu stwierdzenia wykonania studni głębinowej w ciągu 5 lat od daty 
otrzymania dofinansowania. 

…………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Do wniosku załączam wymagane dokumenty: 

᠆ faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia; 

᠆ protokół odbioru końcowego z wykonawcą; 

᠆ oświadczenie o głębokości wywierconej studni
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