
Uchwała Nr LIII/334/2014
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 

594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 403 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888, M. P. z 2013 r. poz. 729, 

poz. 821, Dz. U. z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy Ostróda, zwanej dalej Gminą, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, mogą 
być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy.

§ 2. 1. Dotacji celowych udziela się ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat 
i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

2. Środki, wymienione w ust. 1, są środkami publicznymi i stanowią dotacje celowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa.

§ 3. 1. Dotacje celowe przysługują na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska 
i gospodarki wodnej na terenie Gminy, poprzez podjęcie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych 
polegających na:

1) wymianie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub 
innych;

2) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się 
zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) budowie własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody 
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2. Rada Gminy dokonała wyboru inwestycji proekologicznych, o których mowa w ust. 1 mając na uwadze 
konieczność:

1) zachęcenia mieszkańców Gminy do podejmowania inwestycji w zakresie określonym w ust.1;

2) polepszenia, w szczególności na obszarach rozproszonej zabudowy, stanu środowiska na terenie Gminy, 
poprzez ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych;

3) likwidacji zagrożeń dla środowiska oraz dla zdrowia mieszkańców Gminy, poprzez wymianę pokryć 
dachowych zawierających azbest.

§ 4. 1. Kwota przyznanej dotacji wynosić będzie, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) dla wymiany pokryć dachowych zawierających azbest: 100 % kosztów związanych z realizacją inwestycji 
w zakresie obejmującym zdjęcie, utylizację i transport eternitu;

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się 
zbiorowego odprowadzenia ścieków: 100 % wartości inwestycji;

3) dla budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia 
wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 50 % wartości inwestycji.

2. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć:

1) 4 000, - zł - dla inwestycji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
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2) 8 000,- zł - dla inwestycji określonych w ust. 1 pkt 3.

§ 5. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, lub w związku 
z nieruchomością, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, dofinansowanie stanowić będzie pomoc 
de minimis, a jego udzielenie nastąpi zgodnie z rozporządzeniem 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 352/1 z 24.12.2013).

3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność rolniczą dofinansowanie 
stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie, a jego udzielenie nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013).

4. Udzielenie pomocy de minimis jest możliwe jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty określonej w art. 3 rozporządzenia, o którym mowa 
w ust. 2.

5. W sektorze rolnictwa wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej 
przez wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 
nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3.

6. Wnioskodawca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w ust. 2 i 3, jeżeli otrzymał pomoc publiczną 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy 
spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku należy załączyć dokumenty, zgodnie z wykazem określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku budżetowym należy składać w terminie do końca lutego, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W uzasadnionych przypadkach dotacja może być przyznana na podstawie wniosku złożonego po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Zakwalifikowanie wniosku do przyznania dotacji dokonywane będzie po przeprowadzeniu oceny czy:

1) inwestycja jest możliwa do realizacji w oparciu o informacje zawarte we wniosku,

2) realizacja inwestycji spełnia wymagania przepisów prawa,

3) inwestycja jest możliwa do zrealizowania w ciągu roku budżetowego,

4) zakładany efekt ekologiczny jest możliwy do osiągnięcia.

6. Rozpatrywanie i ocena wniosków o przyznanie dotacji nastąpi według kolejności wpływu /daty 
i godziny/ do Urzędu Gminy.

7. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w załączniku Nr 1 do uchwały, bądź też, do których 
nie załączono dokumentów, wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały, pozostawia się bez rozpatrzenia, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków.

8. Dofinansowanie inwestycji odbywać się będzie do wyczerpania środków w danym roku budżetowym.
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§ 7. 1. Złożone wnioski rozpatruje Komisja Oceny Wniosków, powołana przez Wójta Gminy w terminie 
nie dłuższym niż 20 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, określonym w § 6 ust. 3.

2. Rozpatrzenie wniosków powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia powołania 
Komisji, o której mowa w ust. 1. Wnioski, określone w § 6 ust. 4 Komisja rozpatruje w terminie 1 miesiąca od 
dnia ich wpływu do Urzędu Gminy.

§ 8. 1. Podmiot realizujący inwestycję może występować o udzielenie dotacji na jedno zadanie 
inwestycyjne raz na 3 lata.

2. Wnioskodawca w terminie 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji zobowiązany 
jest do stawienia się w Urzędzie Gminy, celem podpisania umowy o udzielenie dotacji, która określa, 
w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki 
dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

3. Po upływie terminu, określonego w ust. 2 uprawnienie do dofinansowania inwestycji przechodzi na 
kolejną osobę znajdującą się na liście Komisji Oceny Wniosków.

4. Umowę, o której mowa w ust. 2 zawiera się na czas realizacji inwestycji i wykorzystania dotacji, 
nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

§ 9. 1. Dotacja podlega rozliczeniu do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów 
inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku 
o przyznanie dotacji.

2. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie pisemnego sprawozdania, które podmiot otrzymujący dotację 
jest zobowiązany złożyć w terminie 10 dni od zakończenia realizacji inwestycji.

3. Wzór sprawozdania stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie przyznania dotacji.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest załączyć 
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków, faktur lub innych dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatków lub nakładów objętych dotacją.

§ 10. 1. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

2. Do dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem 
lub niewykorzystanej w terminie określonym w umowie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.

§ 11. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie pomocy de minimis, bądź pomocy de 
minimis w rolnictwie, jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 131, poz. 2132 z późn. zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/334/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nazwa Wnioskodawcy ................... Miejscowość/ Data ...................

Wniosek

o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wnioskodawca ...................
Adres ...................

Nr tel./ fax ...................
Osoba do kontaktów ...................

I. Charakterystyka wnioskodawcy

1. Wnioskodawca ...................

2. NIP / PESEL ...................

3. Nr dowodu osobistego ................... wydany przez ...................

II. Wnioskowana kwota dotacji:

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

III. Przeznaczenie dotacji:

1. Nazwa inwestycji ................................................................

2. Data rozpoczęcia inwestycji ................................................................

3. Przewidywany termin zakończenia inwestycji ................................................................

4. Opis wybranej technologii i uzasadnienie wyboru .......................................

5. Przewidywany do osiągnięcia efekt ekologiczny .........................................

IV. Aspekty finansowe inwestycji

1. Łączna kwota przedsięwzięcia: ................... zł.

2. Źródła finansowania własne: ................... zł. ................... %

3. Inne źródła finansowania: ................... zł. ................... %

/ kredyty bankowe, środki pozyskane od innych instytucji itp./

4. Udział dofinansowania z budżetu gminy w realizacji inwestycji ................... zł. ................... %

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji przedstawionych we wniosku:

............................................................ ............................................................
 miejscowość / data  podpis wnioskodawcy imię i nazwisko
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/334/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wymagane dokumenty do wniosku o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (uwzględniający 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 zakończenia).

2. Kserokopia pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest 
ono wymagane przed przystąpieniem do realizacji zadania).

3. Kserokopia informacji o niezgłoszeniu sprzeciwu przez organ budowlany w sprawie przyjęcia zgłoszenia 
(dla inwestycji wymagających zgłoszenia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego).

4. Kserokopia pozwolenia wodno - prawnego (w przypadku, gdy jest ono wymagane dla realizacji 
inwestycji).

5. Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją 
inwestycji.

6. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz sprawozdań 
finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do 
przedłożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 
810).
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