
UCHWAŁA NR 80/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania 
budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 

na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:

§ 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 dla osób fizycznych w celach 
nie związanych z działalnością gospodarczą, na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych oddanych do 
użytkowania na terenie Gminy Praszka o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 
5m3 na dobę.

§ 2. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje podawana będzie w danym roku budżetowym 
w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Praszce, po uchwaleniu uchwały budżetowej.

§ 3. 

1. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest brak możliwości 
podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub brak ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia 
do tejże sieci, lub brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na 
danej nieruchomości.

2. Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia rozpoczęte po dacie zawarcia umowy dotacyjnej.

§ 4. 

Ze środków budżetu Gminy Praszka finansowane mogą być jedynie wydatki związane z zakupem 
i montażem urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej oraz elementów służących do 
przyłączenia budynku mieszkalnego do studni. .

§ 5. 

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia wskazanego w § 4, 
w wysokości 50% udokumentowanych faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) brutto.

§ 6. 

l. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wg 
wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości (własności, prawa 
wieczystego użytkowania), a w przypadku współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, 
wieczystych użytkowników terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni,
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c) pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30m.

§ 7. 

1. Wniosek na realizację zadania należy składać w Urzędzie Miejskim w Praszce w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 maja każdego roku.

2. Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Burmistrz wezwie Wnioskodawcę do ich 
usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku i wyznaczy termin złożenia uzupełnień. Wniosek, którego braki formalne 
nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie lub który nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie 
nie będzie rozpatrywany.

4. W przypadku usunięcia w wyznaczonym terminie wad wniosku, wniosek wywiera skutek z dnia 
pierwszego złożenia.

5. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków.

6. Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji rozpatrywane będą do wyczerpania środków 
finansowych budżetu Gminy Praszka przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 8. 

l. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą, 
a GminąPraszka zostanie zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na budowę studni wierconej.

2. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania 
w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

3. Umowa o udzieleniu dotacji określa rodzaj inwestycji oraz warunki jej realizacji i dofinansowania,
w szczególności:

l) opis inwestycji, w tym cel, na jaki dotacja celowa została przyznana,

2) wysokość udzielanej dotacji celowej,

3) termin wykonania inwestycji.

4) tryb kontroli wykonywania inwestycji,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

4. Brak podpisania umowy przez Wnioskodawcę uznaje się za rezygnację z dotacji.

§ 9. 

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, 
w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania, 
o której mowa w § 8. Wnioskodawca składa zgłoszenie zakończenia budowy studni wg wzoru, stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

1) analizę badania wody w zakresie bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do spożycia,

2) faktury VAT potwierdzające poniesienie nakładów finansowych,

3) oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób zgodny ze sztuką 
budowlaną gwarantującą prawidłową pracę urządzenia,

4) dokumentację fotograficzną – minimum 4 zdjęcia, z których dwa będą obrazowały położenie studni 
względem budynku mieszkalnego.

3. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu, po końcowym rozliczeniu 
inwestycji, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej  
w Praszce z dnia 17 października 2019 r. 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na 

potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Praszka 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

l. 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 nieruchomości, jeśli dotyczy: 

l. Imię i nazwisko.................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania............................................................................................................................  

III. Dane formalno-prawne inwestycji: 

l. Adres nieruchomości. na której wybudowana będzie studnia.............................................................. 

numer działki... ............................... obręb geodezyjny............................................................................ 

2. Pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m nr……………………………….. 

z dnia ....................................................................................................................................................... 

3. Planowana data rozpoczęcia budowy................................................................................................ 

4. Planowana data zakończenia budowy................................................................................................. 

5. Data oddania studni do eksploatacji.................................................................................................... 

6. Przewidywany koszt realizacji zadania ............................................................................................... 

Oświadczam. że zapoznałem się z uchwalą Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17.10.2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy 

studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka. 

 

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

                                                                                           Podpis wnioskodawcy  
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Załączniki: 

l. Informacja o rodzaj u montowanej studni wraz z danymi technicznymi. 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności),  

a w przypadku współwłasności - pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, 

zainstalowanie, użytkowanie studni. 

3. Pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m 
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Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej  
w Praszce z dnia 17 października 2019 r. 

 

 

Zgłoszenie zakończenia budowy studni wierconej na nieruchomości 

 

Zgłaszam do Urzędu Miejskiego w Praszce zakończenie budowy studni wierconej: 

na nieruchomości………………………………………………………………………………..……………,  

będącej własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym* 

Pana/Pani .................................................................................................................................. ……………… 

Załączniki: 

1. Analiza badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzająca przydatność 
wody do spożycia. 

2. Faktury VAT potwierdzające poniesienie nakładów finansowych. 

3. Dokumentacja fotograficzna. 

4. Oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób zgodny ze 
sztuką budowlaną gwarantującą prawidłową pracę urządzenia. 

 

 

       ……………………………………………… 

                Podpis Zgłaszającego (Wnioskodawcy) 

 

       ……………………………………………… 

        

       ……………………………………………… 

                                       Adres 

 

* niepotrzebne skreślić 
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