
 

 

Uchwała nr 34/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258) - uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 

Spółki wodne działające na terenie Województwa Mazowieckiego mogą otrzymać z budżetu 
Województwa Mazowieckiego dotacje celowe na zadanie bieżącego utrzymania wód i 
urządzeń wodnych, rozumiane jako eksploatacja, konserwacja oraz remont w celu zachowania 
funkcji urządzeń polegające na: mechanicznym i ręcznym odmuleniu rowów, ręcznym i 
mechanicznym wykaszaniu dna i skarp rowu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, 
karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, czyszczeniu i naprawie 
budowli na rowach, naprawie skarp rowów. 

 
§ 2. 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji spółkom wodnym 
na dany rok, określi uchwała budżetowa Województwa Mazowieckiego. 

2. Suma udzielonych dotacji w danym roku, nie może przekroczyć wielkości środków 
zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego. 

3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych przez spółki wodne kwot przekroczy wielkość 
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, o 
przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
§ 3. 

1. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie 
wydatków poniesionych w terminie realizacji zadania, o którym mowa w § 1, liczonym od 
daty zawarcia przez Województwo Mazowieckie umowy o udzielenie dotacji ze spółką. 

2. Kwota dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 80% wartości 
wnioskowanego zadania, jednak nie więcej niż 100 000 zł. 

 
§ 4. 

W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 
gospodarczą w rozumieniu europejskiego prawa konkurencji, udzielona dotacja będzie 
stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1 oraz Dz. Urz. UE 
L 215 z 27.07.2020 r. str. 3), o ile podmiot nie prowadzi rozdzielności rachunkowej dla 
działalności gospodarczej i niegospodarczej. Dotacje stanowiące pomoc de minimis, mogą 
być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do czasu stosowania rozporządzenia tj. do dnia 
30 czerwca 2024 r. 
 

§ 5. 

1. Udzielenie spółce wodnej dotacji na zadanie, o którym mowa w § 1, następuje na jej 
wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wnioski składa się w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 
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z tym że w roku 2022 wnioski o udzielenie dotacji składa się od dnia 4 maja do dnia 20 
maja 2022 r. 
 

§ 6. 

1. Wnioski należy składać: 
1) bezpośrednio w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, albo 
2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 
26, 03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania), albo 

3) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 
2. Wnioski złożone po terminie określonym w § 5 ust. 2, nie będą rozpatrywane. 
3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją planowanych robót; 
2) kosztorys inwestorski; 
3) zgłoszenia, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje administracyjne o ile są wymagane 

odrębnymi przepisami do wykonania robót objętych zadaniem. 
4. W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis do wniosku należy 

dodatkowo dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała dana spółka wodna w roku, w 
którym ubiega się o udzielenie pomocy oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543). 

5. Dołączone do wniosku kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność                      
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej. 

6. Spółka wodna może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. 

 

§ 7. 

1. Wnioski weryfikuje się pod względem formalnym w zakresie zgodności ich sporządzenia 
ze wzorem wniosku i z niniejszymi zasadami. W przypadku stwierdzenia braków 
formalnych we wniosku lub nieprawidłowości w jego sporządzeniu, spółka wodna zostanie 
wezwana, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 7 dni, liczonych od dnia 
następującego po dacie doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia dokumentów w sposób, o 
którym mowa w § 6 ust. 1. Pisemne wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, 
wysyłane jest jednokrotnie. 

2. W ramach wykonania niniejszej uchwały, Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdziela 
środki finansowe przeznaczone na dotacje dla spółek wodnych, zgodnie z warunkami, o 
których mowa w § 1 - 3. O udzieleniu dotacji i jej wysokości bądź o nieudzieleniu dotacji 
spółka wodna jest informowana w formie pisemnej. 

3. Podstawą do przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Województwo Mazowieckie 
ze spółką wodną. 
 

§ 8. 

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji przez złożenie w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdania                                    
z wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, nie 
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później jednak niż do dnia 30 listopada roku budżetowego. Wzór sprawozdania stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Do sprawozdania, zawierającego oświadczenie o zrealizowaniu zadania, należy dołączyć: 
1) w przypadku zlecenia robót innym podmiotom: umowy z wykonawcami, faktury, 

rachunki wystawione przez wykonawców wraz z potwierdzeniem płatności, kosztorys 
powykonawczy podpisany przez wykonawcę i spółkę wodną, powykonawcze 
zestawienie kosztów oraz protokoły odbioru; 

2) w przypadku wykonywania prac we własnym zakresie kosztorys powykonawczy oraz 
powykonawcze zestawienie kosztów, faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe 
potwierdzające poniesione wydatki. 

3. Dołączone do sprawozdania kopie dokumentów, muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej. 

 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 10. 

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

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego  

 

Marcin Podsędek 
  



 

4 

 

Uzasadnienie 

Art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. 

zm.) umożliwia spółkom wodnym korzystanie z pomocy finansowej z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego m.in. na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Pomoc ta 

polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze 

uchwały będącej aktem prawa miejscowego.  

Obecnie z uwagi na niewystarczające nakłady finansowe pozyskiwane przez spółki (główne źródło 

finansowania to składki członkowskie - mała wysokość składek, niepełna ich ściągalność), stan 

techniczny urządzeń melioracyjnych stale się pogarsza. Rowy melioracyjne ulegają 

zamuleniu, porastają zakrzaczeniami i drzewami. Brak konserwacji powoduje spowolniony 

odpływ wód, często ich stagnację. To z kolei przyczynia się do podtopień przyległych terenów. 

Źle funkcjonujące urządzenia nie zapewniają wystarczającego spływu podczas intensywnych 

opadów i uniemożliwiają odpowiednie nawadnianie w czasie suszy. 

W celu zapobiegania całkowitej dewastacji i zniszczeniu urządzeń melioracji wodnych oraz 

przywrócenia właściwych warunków gruntowo-glebowych proponuje się określenie zasad 

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

i sposobu jej rozliczania.  

Zgodnie z założeniem przedkładanej uchwały o dotacje mogą ubiegać się spółki wodne 

działające na terenie Województwa Mazowieckiego. Uzyskane z dotacji środki finansowe 

spółki mogą przeznaczyć na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, rozumiane jako 

eksploatacja, konserwacja oraz remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na: 

mechanicznym i ręcznym odmuleniu rowów, ręcznym i mechanicznym wykaszaniu dna i skarp 

rowu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń 

ze skarp oraz dna rowu, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów. 

Pulę środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji spółkom wodnym co roku 

określi uchwała budżetowa Województwa Mazowieckiego. 

Kwota udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego dotacji wynosi 80% wartości 

wnioskowanego zadania, nie więcej niż 100 000 zł. 

W Zasadach przyjęto, iż dotacje będą przyznawana na wniosek spółki, złożony w terminie od 

dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia roku budżetowego, z wyjątkiem roku 2022, w którym 

wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia 4 maja do dnia 20 maja 2022 r. Wzór 

wniosku określono w załączniku do uchwały. 

Spółka wodna może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. 

Zasady przewidują możliwość składania wniosków: bezpośrednio w punktach podawczych 

kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) oraz elektronicznie za pośrednictwem 

platformy ePUAP. 

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, określone w § 6 ust. 3 i 4 uchwały. 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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W ramach wykonania uchwały, podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla 

spółek wodnych dokonuje, zgodnie z warunkami zawartymi w § 1-3 uchwały, Zarząd 

Województwa Mazowieckiego. O udzieleniu dotacji i jej wysokości bądź o nieudzieleniu dotacji 

spółka wodna jest informowana w formie pisemnej. Podstawą do przekazania dotacji jest 

umowa zawarta przez Województwo Mazowieckie ze spółką wodną. 

Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji przez złożenie w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdania z jej 

wykorzystania. Wzór sprawozdania określono w załączniku do uchwały. 

Przyjęcie ww. zasad zmniejszy zagrożenia lokalnymi podtopieniami oraz w aspekcie 

odczuwalnych negatywnych zmian klimatu przyczyni się do przeciwdziałania skutkom suszy 

odczuwalnej szczególnie w rolnictwie. Pozwoli spółkom wodnym na zwiększenie zakresu 

rzeczowego realizowanych corocznie prac na rowach, które mają wpływ na efektywność 

produkcji rolniczej. 

Przyznawanie pomocy finansowej z budżetu województwa spółkom wodnym stanowić będzie 

konkretną pomoc i wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnych społeczności. 

Projekt niniejszego aktu prawa miejscowego został przedłożony do konsultacji Mazowieckiej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą nr 157/2022 z dnia 2 marca 

2022 r. w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  

Projekt uchwały, w trybie art. 7 ust. 3a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej, został zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, który pismem z 1 marca 2022 r. poinformował, że nie zgłasza uwag do projektu. 

Natomiast Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w trybie art. 7 ust. 3 ustawy 

z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

poinformował, że nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały. 

W świetle powyższego, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.  

 
  


