
 

 

UCHWAŁA NR 66.XVI.2015 

RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm. ) i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. ) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje: 

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

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę studni wierconych, 

które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla budynków mieszkalnych 

w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i siedliskowej zlokalizowanej na terenie Gminy Debrzno. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany 

rok budżetowy. 

4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu gminy Debrzno 

uchwalonego na dany rok budżetowy. 

5. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 jest: 

1) brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 

2) złożenie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o dofinansowanie przedsięwzięcia wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały wraz z: 

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

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

współwłasności - teren na którym ma być zlokalizowana studnia, pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni, 

c) oświadczeniem wnioskodawcy, że planowana budowa posiada aprobatę organów architektoniczno-

budowlanych  przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie. 

d) pozwolenie wodno-prawne wymagane przez właściwe przepisy wydane przez Starostę Człuchowskiego. 

§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 w 

wysokości 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę studni wierconej, jednak 

nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

2. Faktury, o których mowa w ust. 1 muszą być wystawione w roku kalendarzowym, w którym składany 

jest wniosek o dofinansowanie. 
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3. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 marca danego roku. 

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą do 30 kwietnia danego roku przez 

Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania 

limitu środków przewidzianych na dany rok kalendarzowy. 

5. W przypadku nie wykorzystania środków określonych w uchwale na dany rok budżetowy 

przeznaczonych na dofinansowanie wydatków określonych w § 1 ust. 2 dopuszcza się drugi termin składania 

wniosków do 31 sierpnia danego roku. 

6. Wnioski złożone w drugim terminie do dnia 31 sierpnia danego roku po stwierdzeniu ich kompletności 

rozpatrywane będą do 15 września danego roku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Debrzno według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dany rok 

kalendarzowy. 

7. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 uwzględnia plany 

inwestycyjne Miasta i Gminy Debrzno w zakresie budowy sieci wodociągowej. 

8. O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie 

powiadomiony pisemnie. 

9. Umowa dotacji dla wniosków złożonych do 31 marca danego roku zostanie podpisana w terminie do 

31 maja danego roku. Umowa dotacji dla wniosków złożonych w drugim terminie, tj. do 31 sierpnia danego 

roku podpisana zostanie w terminie do 30 września danego roku. 

10. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty 

wpływu sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia. 

11. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 10 listopada danego roku, a ostateczny termin 

rozliczenia inwestycji musi nastąpić do 10 grudnia danego roku kalendarzowego. 

§ 3. Dotacja będzie wypłacona na podstawie zawartej umowy dotacji i końcowego rozliczenia inwestycji na 

druku sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno. 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 w Debrznie 

     Zdzisław Józef Marek 
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