UCHWAŁA NR XLIX/375/2018
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki
wodnej
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuję:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Kozłowo na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.
2. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zawarto w „Regulaminie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Kozłowo na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie
Gminy Kozłowo" stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Eidtner
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/375/2018
Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2018 roku
REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY
KOZŁOWO NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Kozłowo na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska i gospodarki wodnej przez osoby fizyczne.
2. Środki z dotacji celowej będą przyznawane na realizację inwestycji polegających na:
1) budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne:
a) systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy do 40 kWp, przy zachowaniu
zasady opustów;
b) małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy do 40 kWe, przy
zachowaniu zasady opustów;
2) zakupie pojazdów o napędzie elektrycznym;
3) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d;
4) budowie systemów retencji wody;
5) budowie studni i ujęć wody na potrzeby bytowe;
6) budowie, przebudowie, modernizacji źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu:
a) pompy ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW;
b) źródła ciepła o zainstalowanej mocy do 50 kW;
c) kotły gazowe o sprawności minimum 102%;
d) przyłączenie do sieci ciepłowniczej zasilanej kotłownią systemową;
7) termomodernizacji budynków mieszkalnych (wymiana okien, ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).
§2
Beneficjenci
1. Dotacja może być udzielona wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym
będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które w
rozumieniu przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, ze
zmianami) klasyfikowane są następująco: 1110 – Budynki mieszkalne jednorodzinne,
1121 – budynki o dwóch mieszkaniach, 1122 – budynki o trzech i więcej
mieszkaniach.
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§3
Kryteria wyboru
1. Dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust. 2, ma na celu wspieranie przedsięwzięć
zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń
wprowadzonych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z
zasobów wodnych.
3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku.

4. Dotacją nie będą objęte urządzenia i przyłącza:
a) kupione i wmontowane przed podpisaniem umowy dotacji;
b) nie posiadające stosownych atestów lub certyfikatów potwierdzających ich
zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa;
c) finansowane lub dofinansowane z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw.
podwójnego finansowania).
5. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
a) dokumentacji oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych;
b) montażu urządzenia;
c) transportu;
d) eksploatacji i konserwacji urządzeń;
e) likwidacji dotychczasowego urządzenia.
§4
Źródła Finansowania
1. Dotacje udzielone będą ze środków budżetu Gminy Kozłowo do wysokości określonej
na ten cel w budżecie.
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup oraz budowę ekologicznych urządzeń
w budynkach:
1) jednorodzinnych i wielorodzinnych – do 30% wartości zakupu, nie więcej niż
1 000,00 zł.
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§5
Warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia
1. Dotację objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po
raz pierwszy.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
składa w Urzędzie Gminy w Kozłowie:
a) pisemny wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu;
b) upoważnienie do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez
wszystkich współwłaścicieli budynku (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 kwietnia do 31 maja
każdego roku. Wnioski wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Wójta
Gminy Kozłowo, według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel.
5. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się
dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez
wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
6. Wnioski które wpłynęły w terminie, niezrealizowane w danym roku, będą rozpatrzone
w pierwszej kolejności w roku następnym.
7. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych,
określonych w niniejszym regulaminie, Wójt Gminy Kozłowo wezwie wnioskodawcę
do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z
pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia wniosków w wymaganym terminie
wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.
8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.
9. Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji.
10. Dotacja będzie przekazana na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy.
11. Przekazane środki finansowe z dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest wykorzystać
nie później niż do 15 listopada danego roku. Rozliczenie i zwrot kwoty dotacji
niewykorzystanej w terminie wyżej wymienionym nastąpi w terminach określonych w
art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077).
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12. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie
lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077).
13. Wnioskodawca, który otrzymał dotację, po zakończeniu zadania określonego umową
zawartą z Wójtem Gminy Kozłowo, nie później niż do 30 listopada każdego roku
składa w Urzędzie Gminy w Kozłowie:
a) wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu);
b) imienny dowód zakupu (rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem
zapłaty;
c) kopie atestów, deklaracji lub certyfikatów potwierdzających zgodność użytych
urządzeń bądź materiałów z obowiązującymi normami.
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