
UCHWAŁA Nr XII.132.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr X.95.2015 Rady Gminy Złotów z dnia  

26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy           

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. 

zm.
1
), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2
), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

   § 1. W uchwale Nr X.95.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) budowy studni głębinowych na obszarach, dla których brak jest możliwości   

      podłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i dla  

      których gmina w przyszłości nie przewiduje budowy sieci wodociągowej (ocena    

      głównie w oparciu o opracowanie ZWIK „zestawienie ilości posesji, do których  

      nie jest doprowadzona sieć wodociągowa”).” 

 

2) W § 5 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o treści: 

 

„6. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do zawarcia umowy, podmiot 

ubiegający się o udzielenie dotacji na budowę studni głębinowej zobowiązany jest do 

przedłożenia dokumentów: 

 

      1) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie braku sprzeciwu organu      

          architektoniczno-budowlanego wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót    

          budowlanych – w przypadku gdy są one wymagane na podstawie przepisów   

          Prawa budowlanego; 

 

      2)  pozwolenie wodnoprawne - w przypadku gdy jest one wymagane na podstawie    

           przepisów Prawa wodnego; 

 

3) szkic sytuacyjny, a w przypadku gdy jest wymagany w związku z zakresem robót 

- projekt budowlany; 

 

4) szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia; 

 

                                                 
1
 zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 

1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933 
2
 zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 

1877, z 2015 r. poz. 238, 532 
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5) pisemna zgoda ewentualnych współwłaścicieli terenu, na którym ma być 

posadowiona  studnia, na jej budowę i eksploatację; 

 

6) oświadczenie o terminie realizacji przedsięwzięcia.” 

 

3) W § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów określonych odpowiednio w pkt 5     

lub 6 wniosek pozostawia się w dalszej kolejności bez rozpoznania.” 

 

4) W § 5 wykreśla się ust. 8 o brzmieniu: 

 

„8. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów określonych odpowiednio w pkt 6      

lub 7 wniosek pozostawia się w dalszej kolejności bez rozpoznania.” 

 

5) W § 8 ust.1 pkt 5otrzymuje brzmienie: 

 

„5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa) – w przypadku gdy jest ona   

      wymagana na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.” 

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                             /-/ Sławomir Czyżyk 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XII.132.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2015 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr X.95.2015 Rady Gminy Złotów z dnia         

26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji                 

i sposobu jej rozliczania 

 

 

 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232           

z późn. zm.) stwarza  możliwość udzielenia dotacji na realizację zadań z ochrony środowiska, w tym 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych, podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym. Zgodnie z art. 403 ust. 5 

cytowanej powyżej ustawy, zasady udzielania dotacji obejmujące głównie kryteria i warunki wyboru 

inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania określa Rada Gminy Złotów w drodze uchwały. 

Stosowna uchwała Nr X.95.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania                 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania, została podjęta na sesji Rady Gminy Złotów w dniu 26 sierpnia 

2015r. Potrzeba zmiany powyższej uchwały wynika w szczególności z konieczności 

usystematyzowania rodzaju dokumentów wymaganych do przedłożenia przez podmiot ubiegający się 

o udzielenie dotacji na budowę studni głębinowej w zależności od specyfiki planowanego 

przedsięwzięcia (tj. głębokości studni, wielkości poboru wody). 

 

 

 
 

 


