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Przedmiot sprawy

Przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa na dofinansowanie spółek wodnych i związków
spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Kogo dotyczy?

Formy organizacyjne posiadające osobowość prawną,

Co przygotować?

Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

I etap- Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej dla spółki wodnej bądź związku spółek wodnych,
II etap- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu państwa

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek do 15 kwietnia (Załącznik nr 1 dla spółek wodnych, w przypadku związków spółek wodnych
załącznik nr 2 i 2a),
Sprawozdanie do 31 stycznia roku następnego (Załącznik nr 3).

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89-52-32-202

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Tak, przesyłając wniosek na Elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na
http://www.olsztyn.uw.gov.pl=> Obsługa interesanta=> Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie
pism i wniosków drogą elektroniczną. Usługa wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym.

Co zrobi urząd?

Po złożeniu dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przekażemy dotację podmiotową na rachunek
bankowy spółki wodnej lub związku spółek wodnych.
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?

30 dni

Jak się odwołać?

Nie dotyczy

Informacje
dodatkowe

brak

Podstawa prawna

1.
2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Opiekun Karty: 24 czerwca 2013 r. Dominika Wysocka
(data, podpis)

