Uchwała Nr VII/53/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska.
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art. 403
ust.

5

ustawy

z

dnia

27

kwietnia

2001

r.

Prawo

ochrony

środowiska

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska,
a w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposób ich rozliczania.

§2
Postanowienia ogólne
1. Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska ma na celu
poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów
do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie
wśród mieszkańców powiatu oławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.
2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
obejmujące zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła o maksymalnej
mocy cieplnej do 10 kW.

3. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) instalacja solarna – stacjonarny zespół urządzeń, w skład którego wchodzi
kolektor słoneczny oraz zbiornik solarny przeznaczony do podgrzewania wody
użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania, zwany dalej instalacją,
2) pompa

ciepła

–

urządzenie

umożliwiające

podniesienie

ciepła

niskotemperaturowego wód, gruntu lub powietrza, za pomocą dostarczonej
energii elektrycznej na poziom wyższych temperatur użytecznych do celów
grzewczych,
3) polityka ekologiczna Powiatu Oławskiego – aktualizowany dokument pt.
„Program Ochrony Środowiska Powiatu Oławskiego”,
4) dotacja celowa – dotacja celowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
4. Przedmiotem dofinansowania są wyłącznie instalacje zlokalizowane na terenie
powiatu oławskiego.
5. Z dotacji może skorzystać jedynie właściciel budynku mieszkalnego położonego
na terenie powiatu oławskiego, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona
jest działalność usługowa lub produkcyjna.
6. Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora
na zakup i montaż instalacji. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane
koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem
Oławskim.
7. Dotacja nie obejmuje refundacji innych kosztów niż, określone w ust. 6,
a w szczególności wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej, opłat
skarbowych.
8. Co roku w ustalonych terminach określana będzie na dany rok suma środków
finansowych przewidziana do udzielania dotacji celowych.
9. Podstawą określenia sumy środków na udzielanie dotacji w danym roku, będzie
przyjęty przez Radę Powiatu w Oławie – Budżet Powiatu Oławskiego.
10. Dotacje udzielane będą w wysokości nie przekraczającej 30 % całkowitych
kosztów zakupu i montażu instalacji, nie więcej jednak niż 3 500 złotych
w przypadku instalacji solarnej i nie więcej niż 10 000 złotych w przypadku pompy
ciepła.
11. Przyznanie dotacji wymaga akceptacji Zarządu Powiatu w Oławie.

12. Obowiązkiem dotowanego jest spełnienie wszystkich wymaganych prawem
obowiązków związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji, zwłaszcza
przepisów Prawa budowlanego.
§3
Kryteria wyboru inwestycji
1. Dotacji udziela się na zakup i montaż urządzeń zaliczonych do odnawialnych
źródeł energii w postaci:
1) instalacji solarnych,
2) pomp ciepła o maksymalnej mocy cieplnej do 10 kW.
2. Dotacje udzielane są wyłącznie na inwestycje, które zostaną zrealizowane
na terenie powiatu oławskiego.
3. Warunkiem udzielania dotacji jest:
1) osiągnięcie efektu ekologicznego,
2) zgodność z polityką ekologiczną Powiatu Oławskiego.
4. Dotacji udziela się jedynie osobom fizycznym.
§4
Zasady udzielania dotacji
1. Sprawy dotyczące udzielania dotacji, określone w niniejszej uchwale, prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, zwany dalej
Wydziałem.
2. Dofinansowanie udzielane będzie na wniosek zgodnie ze wzorem (załącznik
nr 1).
3. Wnioski należy składać do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.
4. Wniosek o dofinansowanie powinien spełniać następujące warunki:
1) gwarantować osiągnięcie efektu ekologicznego,
2) zapewniać zgodność z polityką ekologiczną Powiatu Oławskiego.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) odpis z księgi wieczystej,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez pracowników
Wydziału w okresie 5 lat od dnia montażu instalacji, kontroli eksploatacji
tej instalacji (załącznik nr 2a),
3) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszej uchwały i akceptacją
jej postanowień (załącznik nr 2b).
6. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w załączniku nr 1
lub nieterminowe będą zwracane wnioskodawcom w celu ich uzupełnienia.
7. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału dokonują oceny zgodności wniosku
z przepisami niniejszej uchwały.
8. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.
9. Warunkiem

udzielenia

dotacji

jest

zawarcie

umowy

cywilnoprawnej

z wnioskodawcą, którego wniosek zakwalifikuje się do uzyskania dofinansowania.
10. W celu podpisania umowy należy przedłożyć dokumenty, których wykaz zawarty
jest w załączniku nr 3.
11. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wydział
i wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu w Oławie.
12. Wnioski będą rozpatrywane do 30 maja danego roku.
§5
Wypłaty oraz rozliczenia dotacji
1. Wypłata środków dotacji nastąpi po:
1) zgłoszeniu zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem (zgłoszenia
można dokonać osobiście, faksem, lub przez e-mail),
2) złożeniu

pisemnej

zgody

(załącznik

nr

2a)

na

przeprowadzenie

przez pracowników Wydziału w okresie 5 lat od dnia montażu instalacji,
kontroli eksploatacji tej instalacji,
3) potwierdzeniu przez pracowników Wydziału na podstawie kontroli zakończenia
zadania objętego dofinansowaniem,

4) przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych obejmujących:
a) kopię protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez uprawnionego
wykonawcę robót obejmujących montaż instalacji,
b) faktur zakupu i montażu instalacji.
§6
Nadzór nad realizacją inwestycji (monitoring)
1. W celu weryfikacji wywiązania się dotowanego z dotacji oraz eksploatacji
instalacji może zostać przeprowadzona w terminie 5 lat przez pracowników
Wydziału kontrola instalacji.
2. Podpisanie umowy o której mowa w § 4 ust. 9 oznacza zobowiązanie
dotowanego do eksploatacji instalacji co najmniej przez 5 lat od dnia jej montażu.
3. Niedotrzymanie przez beneficjenta warunków określonych w ust. 1-2 oraz innych
warunków niniejszej uchwały skutkować będzie obowiązkiem zwrotu dotacji
z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia jej otrzymania do dnia jej zwrotu. *
4. Dotacja może być przyznana danemu beneficjentowi nie częściej niż raz na 5 lat.
5. Osoba, która podpisała umowę, lecz z własnej winy nie wywiązała się
z obowiązków w niej określonych, nie może ponownie ubiegać się o dotację
w ciągu następnych 5 lat. *
§7
Postanowienia przejściowe
1. W roku 2011 wnioski na dofinansowanie należy składać w terminie do 31 maja.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 zostaną rozpatrzone w terminie do 30 czerwca
2011 r.
3. Termin rozliczenia zadania objętego dofinansowaniem upływa w dniu 15 grudnia
2011 r.

* skreślono na podstawie Uchwały nr 55/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 czerwca 2011 roku.

§8
Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale zostaną określone umową pomiędzy
dotującym a dotowanym.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

