
UCHWAŁA NR XXI/210/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
gospodarce wodnej z budżetu Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody  wraz   ze studnią 

wierconą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.713 ze zm.) w związku z art.403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1396 ze zm.), Rada Gminy 
Santoka uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Santok na dofinansowanie kosztów 
budowy  stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą na terenie Gminy Santok, w brzmieniu załącznika nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona każdorazowo w uchwale 
budżetowej na dany rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, 
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/210/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Santok na dofinansowanie kosztów budowy 
stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą na terenie Gminy Santok 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzieleniu ze środków budżetu Gminy Santok dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów budowy stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą, które zapewnią 
zaopatrzenie w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych na terenie Gminy Santok. 

§ 2. 1.  O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.799 ze zm.), posiadające tytuł prawny do 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok, których miejscem stałego pobytu jest Gmina Santok. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej 
każdorazowo na dany rok budżetowy. 

§ 3. Dotuje się budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą w kwocie do wysokości 90% 
udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, jednak nie więcej niż 15 000 złotych brutto (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych), pod warunkiem że stacja uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą zapewni 
wystarczającą ilość wody na potrzeby własnego gospodarstwa/budynków mieszkalnych/nieruchomości. 

§ 4. Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą musi być zgodna z obowiązującym Prawem 
budowlanym, stosownymi przepisami ustawy: Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze oraz musi spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2204 z póź.zm). 

§ 5. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę stacji uzdatniania 
wody wraz ze studnią wierconą, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla własnego 
gospodarstwa/budynków mieszkalnych/nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Santok. 

§ 6. Dotacje celowe zostaną udzielone osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości, lub 
posiadają tytuł do dysponowania nieruchomością zabudowaną i zamieszkałą oraz będąc przedsiębiorcami, 
nie prowadzą działalności gospodarczej na tej nieruchomości. 

§ 7. Dotacja celowa przyznawana jest jednorazowo na wnioskodawcę. 

Rozdział 2. 
Warunki udzielenia dotacji 

§ 8. 1 . Warunkiem otrzymania dotacji jest: 

1) Złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz  z załącznikami zgodnie ze wzorem wniosku 
stanowiącym załącznik nr 2. 

2) Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, lub przyłączenie do takiej sieci byłoby z przyczyn 
technicznych lub ekonomicznych nieuzasadnione, lub brak jest możliwości poboru wody z istniejącej, 
wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na nieruchomości, lub zupełny jest brak indywidualnego ujęcia 
wody, 

3) Posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, 

4) Pozwolenie wodno-prawne (jeżeli takie jest wymagane), 

5) Brak zaległości względem Gminy Santok z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także 
zaległości o charakterze cywilno-prawnym. 

2. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie podlega budowa stacji uzdatniania 
wody wraz ze studnią wierconą zakończona przed dniem jej wejścia w życie. 
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3. Dofinansowaniu podlegają wydatki obejmujące zakup lub/i zakup z montażem wyłącznie nowej stacji 
uzdatniania wody wraz z oprzyrządowaniem oraz wraz ze studnią wierconą. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
przewidzianych przepisami prawa, 

2) koszty transportu, 

3) koszty eksploatacji i konserwacji studni wierconej, 

4) Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań. 

5. Dotacja zostanie wypłacona na zasadach określonych w umowie załącznik nr 4. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 9. 1 Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy 
w Santoku następujących dokumentów: 

1) Wypełnionego formularza wniosku, 

2) Mapy poglądowej z naniesioną lokalizacją studni, 

3) Oświadczenia o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, 

4) Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku 
współwłaścicieli pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie 
i użytkowanie stacji uzdatniania wody, 

5) Dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą prawo 
budowlane (dokonane zgłoszenie robót/ uzyskanie pozwolenia na budowę – jeśli są wymagane). 

2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku, 
wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Brak poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. 

4. Wnioski o dotację przyjmowane są w sposób ciągły. 

5. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności daty ich wpływu do Urzędu Gminy w Santoku do 
wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Santok przeznaczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym. 

6. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzone zostaną w następnym roku kalendarzowym 
zgodnie z kolejnością wpływu. 

7. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia wniosku i terminie podpisania umowy. 

8. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez 
Gminę Santok, na budowę stacji uzdatniania wody  w terminie do 15 grudnia roku bieżącego, w którym 
zawarto umowę o dofinansowanie. Wnioskodawca składa rozliczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3. 

§ 10. 1.  Do rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 8 należy dołączyć co najmniej: 

1) Protokół z analizy badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, potwierdzającym 
przydatność do spożycia, 

2) Faktury potwierdzające poniesione nakłady z dowodami zapłaty, 

3) Protokół odbioru robót montażowych i przekazania do użytkowania sporządzony i podpisany przez 
wnioskodawcę i wykonawcę robót. 

§ 11. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

§ 12. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przez Wójta Gminy Santok. 
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§ 13. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić  przeprowadzenie kontroli wykonanego przedsięwzięcia 
przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Santok, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 

Rozdział 4. 
Postanowienia końcowe 

§ 14. Wzory formularzy zgłoszeniowych (wniosków) o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy 
w Santoku oraz na stronie internetowej Gminy Santok.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/210/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 maja 2020 r. 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Santok w zakresie finansowania lub dofinansowania 

budowy stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą na terenie Gminy Santok 

I.  Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1 Imię i nazwisko  
2 Adres zamieszkania   
3 Numer telefonu  
4 Dokument tożsamości seria numer 
 Wydany przez:  
5 Nazwa banku i numer 

konta, na które ma być 
przekazana dotacja celowa 

 

II.  Lokalizacja przedsięwzięcia: 

1 Miejscowość, adres  
2 Oznaczenie nieruchomości (nr działki 

ewidencyjnej, na której eksploatowana 
będzie stacja uzdatniania wody wraz ze 
studnią ) 

 

Własność Współwłasność 3 Tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością    

4 Informacja o stanie istniejącego ujęcia  

5 Krótki opis techniczny inwestycji (zakres 
rzeczowy, rodzaj montowanej studni wraz 
z danymi technicznymi/ rodzaj 
montowanej stacji uzdatniania wody wraz 
z danymi technicznymi 

 

6 Planowany okres realizacji inwestycji  
1) Data rozpoczęcia budowy  
2) Data zakończenia budowy  
3)  Planowany  termin złożenia wniosku o 

płatność 
 

7.  Planowany całkowity koszt budowy 
(zakupu i montażu stacji uzdatniania 
wody wraz ze studnią) 

………..brutto złotych 

8. Wnioskowana kwota dofinansowania …………. brutto 
złotych  

Słownie:………………. 

III.  Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z aktualną treścią uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarcze wodnej ze 
środków Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą. 

2. Oświadczam, że nie korzystałem/am wcześniej z dotacji na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze 
studnią wierconą. 
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3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 
w Santoku wybudowanej stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą w ramach końcowego rozliczenia 
dotacji. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 
złożonego wniosku i realizacji postanowień uchwały Rady Gminy w przedmiotowym zakresie. 

Santok, dnia………………………………………………………………………………….. 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

IV.  Załączniki: 

1. Mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą, 

2. Oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, 

3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku 
współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie 
i użytkowanie  stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą, 

4. Dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą prawo 
budowlane (dokument zgłoszenie robót/uzyskanie pozwolenia na budowę – jeśli są wymagane). 

V. Ocena wniosku dokonana przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Santoku: 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/210/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 maja 2020 r. 

ROZLICZENIE 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Santok w zakresie finansowania lub dofinansowania 

budowy stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą a terenie Gminy Santok 

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia nr …… ............z dnia………………………………………… 
1. Imię i nazwisko: 

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

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Data rozpoczęcia robót: 

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

4. Data zakończenia robót zgodnie z protokołem odbioru:…………………………………………………..... 

5. Uzyskany efekt (wpisać m.un.:adres posesji, numer ewidencyjny działki, na której znajduje się stacja 
uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą ): 

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 

6. Kwota przyznanej dotacji celowej przez Gminę 
Santok:………………………………………………………… 

7. Kwota wykorzystanej dotacji: 

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

8. Kwota wkładu finansowego składającego sprawozdanie: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Santok, dnia………………………………………………………………………………….. 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1) Protokół z analizy badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, potwierdzający 
przydatność do spożycia, 

2) Faktury potwierdzające poniesione nakłady z dowodami zapłaty, 

3) Protokół odbioru robót montażowych i przekazania do użytkowania sporządzony i podpisany przez 
wnioskodawcę i wykonawcę robót.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/210/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 maja 2020 r. 

UMOWA nr   …….. / ……….. 

Sporządzona w dniu ………………………….. roku  w Santoku pomiędzy: 

Gminą Santok z siedzibą przy ulicy Gorzowskiej 59; 66-431 Santok,  NIP 5991012158 reprezentowaną 

przez: 

1) Pawła Pisarka - Wójta Gminy 

2) Kontrasygnaty udziela Andrzeja Szymczak -  Skarbnik Gminy 

zwaną dalej „Gminą” 

a 

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

.(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………
… 

(zamieszkałym – adres ) 

Nr PESEL …………………………., legitymującym/cą się dowodem osobistym nr 
………………..serii……………….. 

Wydanym przez …………………………………………………………………………….................... 

zwanym dalej „Wnioskodawcą” 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

§ 1. 1.  Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować stację uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, 
prawem wodnym, prawem geologicznym i uchwałą Rady Gminy w Santoku nr XXI/210/2020 z dnia 27 maja 
2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce 
wodnej ze środków Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą oraz sposobu 
jej rozliczenia w terminie do dnia …………………….. roku. 

2. Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 
gminy w zakresie dofinansowania budowy stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą dla budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy Santok określonymi w uchwale, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wnioskodawca złożył w dniu ………………………………………… 
wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy stacji uzdatniania wody na 
potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Santok wraz z kompletem załączników. Wniosek o którym 
mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. 

§ 2. 1.  W oparciu o złożony wniosek, o którym mowa w § 1 ust.3 niniejszej umowy, Gmina zobowiązuje 
się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią 
wierconą ze środków budżetowych, zgodnie z art.403 ust.4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U. z 2018 poz.799 ze zm.) w wysokości 50% udokumentowanych 
faktycznych wydatków lecz nie więcej niż : 

1) 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto dla udokumentowanych faktycznie 
poniesionych wydatków dotyczących budowy stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą. 

2. Wnioskodawca otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę stacji uzdatniania wody 
wraz ze studnią wierconą po zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytku. 
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3. Zwrot wydatków, o którym mowa w ust.1, nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia przez 
przedstawicieli Urzędu Gminy Santok protokołu potwierdzającego zakończenie budowy stacji uzdatniania 
wody wraz ze studnią wierconą. 

§ 3. Wnioskodawca obowiązany jest do: 

1) Bieżącej i prawidłowej eksploatacji stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą poprzez utrzymanie 
jakości wody w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r., poz.2294 ze zm.), 

2) Do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji w ciągu 5 lat od dnia przekazania środków, 
o których mowa w § 2 ust.1 umowy, na ten cel. 

§ 4. 1.  Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotacji, wskazanej w § 2 niniejszej umowy 
w przypadku: 

1) Niedotrzymania warunków określonych w §3, tj. w przypadku niedoprowadzenia do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Gminę w wezwaniu do usunięcia 
nieprawidłowości oraz w przypadku odmowy poddania się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji, 

2) Stwierdzenia, że wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy stacji 
uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gmina Santok 
został złożony przez osobę do tego nieuprawnioną, 

3) Pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. 

2. W wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
naliczanymi od dnia przekazania dotacji, w terminie 30 dni od dnia wezwania Wnioskodawcy do zwrotu 
dotacji, na numer rachunku bankowego Gminy wskazanego w treści wezwania do zwrotu dotacji. 

§ 5. W przypadku uprawdopodobnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie niniejszej umowy, 
Strony mogą odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, nie później niż do dnia 
przekazania dotacji. 

§ 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
niewybudowania przez Wnioskodawcę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą, w sposób i w 
terminie wskazanym w § 1 niniejszej umowy. 

§ 7. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 
w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§ 8. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane przez Strony w formie 
pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron  drodze aneksu, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Strony będą 
rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku, Kodek cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz 
postanowienia uchwały nr XXI/210/2020 z dnia 27 maja 2020 r.Rady Gminy Santoka w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków 
Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą oraz sposobu jej rozliczenia. 

§ 12. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Gmina        
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