
Uchwała Nr 409/2012 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie:  ustalenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz § 10 
Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie 
wymogów korzystania ze środowiska, uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się „Regulamin określający szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonywanie uchwały powierza się Wydziałowi Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

Maciej Sonik   .............................. 

Sabina Gorzkulla – Kotzot .............................. 

Genowefa Kozubek-Kopecka ............................... 

Tomasz Sokołowski  ............................... 

Ryszard Reszczyński                    ………………………….… 

 
 
 
 
 
 
 



       Załącznik  
       do Uchwały Nr 409/2012  

                       Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
        z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

 
 

 

 
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY 

SZCZEGÓŁOWY TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

 

§1 
 

Niniejszy załącznik określa zasady udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska,  
a w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji  
i sposobu ich rozliczania.  

§ 2 
 

1. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej zwane dalej wnioskodawcami, przedkładają Zarządowi Powiatu pisemny 
wniosek zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie, na formularzu, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 
października 2011 r.  

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez zastąpienie starego kotła grzewczego 
systemami proekologicznymi lub/i zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, zrealizowane nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku. 

3. Wnioski o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami, należy składać w terminie do 30 
września roku poprzedzającego rok realizacji zadania, natomiast wnioski o udzielenie dotacji  
w 2012 roku należy złożyć do 30 kwietnia 2012 r. 

4. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpływu do Biura Obsługi  
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 

5. Przedmiotem dofinansowania są wyłącznie urządzenia zlokalizowane na terenie powiatu 
krapkowickiego. 

6. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy,  
a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do użytkowania  
na terenie Polski.  

7. Dofinansowaniu nie podlega zakup kotłów przenośnych (dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe 
i elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku 
mieszkalnego.  

8. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie mogą na każdym etapie rozpatrywania, cofnąć 
złożony wniosek, informując Zarząd Powiatu o tym fakcie na piśmie. 

9. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje przyznania środków finansowych. 
10. Co roku w ustalonych terminach określana będzie na dany rok suma środków finansowych 

przewidziana do udzielania dotacji celowej. 
11. Podstawą określenia sumy środków na udzielanie dotacji w danym roku, będzie przyjęty przez 

Radę Powiatu Krapkowickiego – Budżet Powiatu Krapkowickiego.  
 

 
 



§ 3 
 

1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1 podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. 
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu przez Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska 

wniosku pod względem prawidłowości jego wypełnienia i jego kompletności.  
3. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach, niekompletności wniosku, bądź 

nieprawidłowości jego wypełnienia, albo nie zawarcia we wniosku informacji umożliwiających 
dokonanie oceny merytorycznej zadania, wnioski będą zwracane wnioskodawcom w celu ich 
uzupełnienia, z podaniem 7 dniowego terminu na dokonanie tych czynności.  

4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja  
z dofinansowania. 

5. Po dokonaniu oceny formalnej następuje ocena merytoryczna wniosku, dokonana przez 
Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska.  

6. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje ocenę wielkości efektu ekologicznego i rzeczowego, 
planowanego do uzyskania w wyniku realizacji zadania. 

7. Wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
naboru. 

 
§ 4 

 
1. Wnioski pozytywnie zweryfikowane formalnie i merytorycznie, kierowane są na posiedzenie 

Zarządu Powiatu w Krapkowicach, który podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu 
wniosków do realizacji. 

2. Dofinansowanie przyznane będzie według dokonanej oceny efektu ekologicznego i rzeczowego,  
o której mowa w § 3 ust.  6, w miarę posiadanych środków finansowych Powiatu Krapkowickiego. 

3. W przypadku dużej liczby wniosków przekraczających możliwości budżetowe, pierwszeństwo  
w uzyskaniu dotacji będą miały podmioty dokonujące zakupu i montażu kolektorów słonecznych  
i wymiany starych węglowych kotłów c. o. na  kotły gazowe, olejowe lub na biomasę. 

4. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej  
z wnioskodawcą realizującym zadanie, na warunkach w niej określonych. Wzór umowy stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza z uzyskanego dofinansowania należne podatki  
i inne opłaty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Umowa dotacji zawierana jest z wnioskodawcą w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania. 

 
§ 5 

 
Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej. 
 

§ 6 
 

1. Realizacja zadań objętych umową, podlega na każdym etapie kontroli przez pracowników 
Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

2. Wszelkie odstępstwa od zasad zawartych w regulaminie wymagają zgody Zarządu Powiatu.  
3. Obowiązkiem wnioskodawcy jest spełnienie wszystkich wymaganych prawem obowiązków 

związanych z montażem oraz eksploatacją urządzenia, zwłaszcza przepisów Prawa budowlanego. 
4. Podpisanie umowy, o której mowa w § 4 ust. 4 oznacza zobowiązanie wnioskodawcy  

do eksploatacji urządzenia co najmniej przez 5 lat od dnia jego montażu.  



5. Niedotrzymanie przez wnioskodawcę warunków określonych w ust. 4 oraz innych warunków 
niniejszej uchwały skutkować będzie obowiązkiem zwrotu dotacji z ustawowymi odsetkami 
naliczonymi od dnia jej otrzymania do dnia jej zwrotu. 

6. Dotacja może być przyznawana wnioskodawcy, na wskazany we wniosku budynek 
jednorodzinny/wielorodzinny lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym nie częściej niż raz na 5 
lat. 

7. Wnioskodawca, który podpisał umowę, lecz z własnej winy nie wywiązał się z obowiązków w niej 
określonych, nie może ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych 5 lat, od dnia 
ujawnienia winy. 

 
§ 7 

 
Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale zostaną określone umową pomiędzy wnioskodawcą  
a Powiatem. 

 


