
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 

 

Starosta Siedlecki 

 

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym na 2023 rok 

 

I. Przeznaczenie dotacji      

Dotacje będą udzielane na wspieranie realizacji zadań polegający na wykonywaniu, 

utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do: 

1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody, 

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, 

3) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych 

gruntach, 

4) ochrony przed powodzią, 

5) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. 

(art. 441 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021r., poz. 2233  

z późn. zm.). 

  

II. Wysokość dotacji 

Decyzję w sprawie przyznania dotacji, w ramach środków finansowych określonych 

w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

Kwota dotacji dla spółek wodnych przyznana może być w wysokości do 75% kosztów 

zadania, jednak nie więcej niż 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

 

III. Termin naboru wniosków 

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2022 r.  

O terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. 

 

IV. Zasady przyznawania dotacji 

Na podstawie złożonego wniosku którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 

 

V. Termin i warunki realizacji zadania 

Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich 

umowach. 

 

VI. Pozostałe informacje 

Szczegółowe informacje na temat udzielania dotacji można uzyskać w:  

Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

Ewa Grzechnik tel. 25 6447167 w. 2 

       STAROSTA 

       /-/ Karol Tchórzewski 

    



 


