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UCHWAŁA NR VI/ 84 /2011 
RADY POWIATU W O ŚWIĘCIMIU  

z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 
21-25, 29, 31, 32, 38-42, art. 403 ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Oświęcimiu  

 
 

Jarosław Jurzak 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/ 84 /2011 

Rady Powiatu w Oświęcimiu 

z dnia 25 maja 2011 r. 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

określenie trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu środki mogą być przekazywane w formie dotacji celowej, zwanej dalej 
„dotacją” na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, określonych w ust. 2.  

2. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:  

1) Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.  

2) Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 
i obiektów małej retencji wodnej.  

3) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.  

4) Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.  

5) Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych 
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.  

6) Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji 
o środowisku.  

7) Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 
występują te ruchy.  

8) Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.  

9) Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii.  

10) Wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych.  

11) Wspomaganie ekologicznych form transportu.  

12) Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza 
i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi 
położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody.  

13) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków.  

14) Profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska.  

15) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 
rozwoju.  

16) Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej niepodlegających zwrotowi.  
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17) Przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z unii europejskiej niepodlegających 
zwrotowi.  

18) Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych 
z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.  

19) Współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.).  

20) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.  

§ 2. Dotacje nie mogą być przekazane w szczególności na:  

1. Działania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania trwałego efektu ekologicznego.  

2. Dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, wykup terenów, wypłatę 
odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo inwestycyjne.  

3. Budowę gazociągów, wodociągów.  

§ 3. Podstawowym kryterium wyboru zadań do realizacji ze środków dotacji jest przewidywany efekt 
ekologiczny, w szczególności:.  

- eliminacja odpadów,  

- zmniejszenie emisji,  

- poprawa jakości środowiska,  

- zwiększenie efektywności energetycznej,  

- eliminacja zagrożeń środowiska,  

- polepszenie jakości środowiska.  

§ 4. 1. Dotację mogą otrzymać podmioty realizujące inwestycje na terenie powiatu oświęcimskiego:  

1) niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:  

- osoby fizyczne,  

- wspólnoty mieszkaniowe,  

- osoby prawne,  

- przedsiębiorcy,  

w wysokości do 40 % udokumentowanych kosztów zadania;  

2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, 
w wysokości do 50 % udokumentowanych kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dotacja może zostać udzielona podmiotom, które przedłożą zaświadczenie Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie o nie zaleganiu w przedmiocie sprawozdań i opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska z wyłączeniem podmiotów ustawowo zwolnionych z powyższego.  

3. Dotacja stanowi zwrot wydatków poniesionych w trakcie realizacji inwestycji do wysokości 
określonej umową.  

4. Dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do 
pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L, Nr 379/5 ) w tym zakresie.  
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5. Dotacja na realizację inwestycji tego samego typu na tej samej nieruchomości może być przyznana 
tylko raz.  

6. Przyznana kwota uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku budżet 
Powiatu z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz od ilości złożonych 
wniosków.  

§ 5. 1. Podstawą uzyskania dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji.  

2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 15 marca danego roku kalendarzowego, 
z zastrzeżeniem, iż w 2011 r. wnioski te mogą być składane do dnia 30 września.  

3. Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskującego podmiotu stanowić będzie pomoc publiczną 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U.E. seria: C Nr 
115/47), warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji jest dodatkowo:  

1) spełnienie przez podmiot wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:  

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.,  

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa 
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, Nr 193/ 6),  

c) rozporządzeniu Komisji ( WE ) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu ( WE ) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis w sektorze produkcji rolnej 
( Dz. Urz. UE seria L, Nr 337/35 );  

2) przedłożenie przez podmiot dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 
poz. 404 z późn. zm. ) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 
311) z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  

4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składają:  

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu roku, w którym ubiegają się 
o pomoc oraz w ciągu 2 lat go poprzedzających, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie 
z zakresem określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 
311), z zastrzeżeniem pkt 2.  

2) wymogi określone w pkt 1 nie dotyczą pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  

5. Wnioski rozpatrywane będą przez Zarząd Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.  

6. Zarząd Powiatu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych 
do prawidłowej oceny wniosku.  

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu.  

8. W sytuacjach szczególnych Zarząd Powiatu, w ramach środków którymi dysponuje, może odstąpić 
od wymogów ustalonych w niniejszych zasadach, o czym poinformuje Radę Powiatu na najbliższej sesji.  

§ 6. 1. Po zawarciu umowy i wykonaniu inwestycji inwestor składa wniosek o wypłatę dotacji wraz 
z fakturami bądź rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki i dowodami ich zapłaty.  
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2. Dodatkowo wniosek o wypłatę dotacji w zależności od jej rodzaju powinien w szczególności 
zawierać:  

- oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadania 
(protokoły odbioru lub dokumenty potwierdzające odbiór techniczny),  

- rozliczenie otrzymanej dotacji.  

3. Dotacja wypłacana będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy.  

4. Przedstawiane do rozliczenia dotacji faktury i rachunki, zostaną opatrzone odpowiednią adnotacją 
dotyczącą jej udzielenia.  

§ 7. 1. Wnioski realizowane będą po uchwaleniu przez Radę Powiatu budżetu Powiatu.  

2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w trakcie realizacji inwestycji stosować przepisy 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

§ 8. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych, w szczególności w art. 251-252 oraz w przypadku zaprzestania używania 
instalacji wykonanej w ramach inwestycji z przyczyn zależnych od wnioskodawcy w ciągu 5 lat od 
udzielenia dotacji.  

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Oświęcimiu  

 
 

Jarosław Jurzak 

 


