
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/235/17 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), Rada Powiatu Iławskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w Regulaminie, 

stanowiącym załącznik. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Powiatu 

Iławskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. 

Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 70, poz. 1210). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Michał Młotek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1615



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/235/17 

Rady Powiatu Iławskiego 

z dnia 30 marca 2017 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Środki finansowe Powiatu Iławskiego pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, 

zwane dalej „środkami”, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu 

realizacji zadań Powiatu zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519), zwanej dalej „ustawą”. 

2. W zakresie przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę 

mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odstępstwa od ogólnych zasad 

określają § 5 i § 6. 

§ 2. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW 

1. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „inwestycjami”, mogą być 

finansowane lub dofinansowane poprzez przyznanie dotacji celowej. 

2. Dotację mogą uzyskać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy, spełniające następujące warunki: 

1) miejsce wykonania inwestycji znajduje się na obszarze powiatu iławskiego, 

2) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której zamierzają realizować inwestycję objętą wnioskiem. 

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4 lit. a) i § 6 ust. 3, kwota dotacji wynosi  80% wartości 

całkowitych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 12 000 zł. Wnioskodawca musi zagwarantować udział 

środków własnych lub środków uzyskanych z innych źródeł. 

4. Dotacji nie udziela się na pokrycie już poniesionych wydatków na inwestycję. 

5. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu odpowiednich przepisów 

Wspólnoty Europejskiej. 

§ 3. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

1. Wnioski o przydział środków należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji ze środków winien być złożony w jednym egzemplarzu. 

4. Wnioski rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków finansowych na realizację inwestycji              

w nich wyszczególnionych. 

5. Wnioski niezgodne ze wzorem będą odsyłane do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod 

rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. 

§ 4. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 

I REALIZACJI ZADAŃ 

1. Wnioski rozpatruje Zarząd Powiatu i przedstawia do zaopiniowania Komisji Rady Powiatu właściwej ds. 

ochrony środowiska. 

2. Warunkiem przyznania dotacji na realizację inwestycji jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez 

Zarząd Powiatu. 
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3. Kryteria wyboru zadań do realizacji stanowią: 

a) przewidywany efekt ekologiczny, na który składają się: poprawa jakości środowiska, eliminacja odpadów, 

zmniejszenie emisji, zwiększenie efektywności energetycznej, eliminacja zagrożeń środowiska, 

b) stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, 

c) ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów powiatu, 

d) oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczności powiatu, 

e) oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych technologiach, 

f) wywiązywanie się inwestora z obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. 

4. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na dany cel w budżecie. 

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do przyznania dotacji oraz zawarcia pomiędzy Powiatem 

Iławskim a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej. 

6. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia przyznanych środków do wysokości faktycznie 

poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dotacji ze środków. 

§ 5. SZCZEGÓLNY TRYB POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU DOTACJI CELOWYCH NA 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. O przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można ubiegać się 

pod warunkiem: 

a) położenia posesji w miejscu, gdzie nie planuje się budowy zbiorczego kolektora ścieków do oczyszczalni ścieków, 

b) gdy nie planuje się inwestycji skanalizowania sanitarnego terenu w ciągu najbliższych 5 lat od terminu 

zawarcia umowy na realizację inwestycji. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy właściwego administracyjnie 

poświadczające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

3. Na rzecz każdego z wnioskodawców dotacja może być przyznana na budowę tylko jednej oczyszczalni ścieków. 

4. Zasady przyznawania środków finansowych: 

a) wysokość dotacji wynosi 2 000 zł i może być ona udzielona jedynie w przypadku, gdy koszt budowy 

oczyszczalni przydomowej przekracza kwotę 4 000 zł, 

b) warunki i termin realizacji inwestycji określone zostają w umowie. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy 

składać do 15 lutego danego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie 

w przypadku pozostawania wolnych środków przeznaczonych na ten cel. 

6. Środki przeznaczone w danym roku na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dzieli się na poszczególne gminy powiatu iławskiego, uwzględniając udział wniosków o dotację na 

inwestycję na terenie danej gminy w ogólnej liczbie złożonych wniosków. 

7. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

dla inwestycji położonych na terenie danej gminy. 

§ 6. SZCZEGÓLNY TRYB POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU DOTACJI CELOWYCH NA 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH MIKROINSTALACJI DO 

WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ TURBIN WIATROWYCH 

1. Dotacje przyznawane są na zakup i montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz turbin 

wiatrowych o łącznej mocy do 8 kW. 

2. Na rzecz każdego z wnioskodawców dotacja może być przyznana na budowę tylko jednej instalacji. 

3. Kwota dotacji zależna jest od mocy instalacji i wynosi 1 500 zł za każdy 1 kW projektowanej instalacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1615



4. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy mikroinstalacji do wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych należy składać w danym roku budżetowym. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych należy składać do 15 lutego danego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą 

rozpatrywane wyłącznie w przypadku pozostawania wolnych środków przeznaczonych na ten cel. 

6. Środki przeznaczone w danym roku na dotacje na dofinansowanie budowy mikroinstalacji do 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dzieli się na poszczególne gminy powiatu iławskiego, 

uwzględniając udział wniosków o dotację na inwestycję na terenie danej gminy w ogólnej liczbie złożonych 

wniosków. 

7. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

dla inwestycji położonych na terenie danej gminy. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

W N I O S E K 

DO ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO 

O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW POWIATU IŁAWSKIEGO PRZEZNACZONYCH 

NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

na zadanie pn. ......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

I. WNIOSKODAWCA (pełna nazwa podmiotu składającego wniosek, adres, nr tel. ze wskazaniem prawnej 

formy działalności) 

 

II. UDZIELAJĄCY INFORMACJI (imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby prowadzącej zadania ze 

strony wnioskodawcy) 

 

III. WYKONAWSTWO (własne, zlecone zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych) 
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IV. Data rozpoczęcia / zakończenia realizacji zadania  

 

V. Przewidziany efekt ekologiczny (podać szacunkowe wielkości) 

 

 

VI. Posiadana dokumentacja (wymienić) 

 

VII. Koszt całkowity  

 

VIII. Wnioskowane dofinansowanie zadania w roku ................................ 

 

IX. Nazwa banku wnioskodawcy, nr konta: 

 

X. Wymagane załączniki: 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

2. Plan finansowy [sporządzony w formie tabelarycznej z podaniem kosztu całkowitego zadania w rozbiciu 

na środki własne oraz dotacje]. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy [w rozbiciu na poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia 

ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów zadania i źródeł ich 

finansowania, harmonogram powinien przedstawiać przebieg zadania od początku jego realizacji do 

planowanego terminu jego zakończenia]. 

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który ubiega się o pomoc de minimis zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem: 

a) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.); 

b) wszystkich zaświadczeń wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów Wspólnoty Europejskiej. 
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5. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany 

jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów Wspólnoty Europejskiej, 

b) wypełniony formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

6. Zestawienie posiadanych pozwoleń: 

a) dla inwestycji budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę, 

b) dla odpadów niebezpiecznych wymagane jest zezwolenie na ich wytwarzanie, usuwanie, transport, 

wykorzystanie oraz unieszkodliwianie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Iławie, 

związane z przyznawaniem dotacji celowych. 

 .............................................. 

                  (pieczęć i podpis) 
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