
UCHWAŁA NR XXII/174/2021 
RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 403, ust. 2, 4 i 5, art. 400a 
ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 
zm.) Rada Gminy Skarbimierz, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dotacji celowej udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska 
w zakresie: kotłów elektrycznych, pomp ciepła, klimatyzatorów z funkcją grzewczą, systemów rekuperacji, 
zasobników pojemnościowych na ciepłą wodę, paneli grzewczych, instalacji fotowoltaicznych, małych 
elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem energii na własne potrzeby, realizowanych przez osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, nie prowadzące działalności zarobkowej na tych urządzeniach oraz kościoły 
i związki wyznaniowe. 

2. Dotacji celowej udziela się na wymianę kotła na paliwa stałe V generacji oraz kotła gazowego na własne 
potrzeby dla gospodarstwa domowego w kwocie 2.000,00 zł jednak nie więcej niż koszt zakupu oraz pokrycie 
pełnych kosztów przyłącza gazowego od głównej magistrali do skrzynki redukcyjno-pomiarowej. 

3. Dla osób fizycznych udziela się dotacji liczonej łącznie do 18.000,00 zł na instalacje i urządzenia 
wymienione w ust. 1 i ust. 2. 

4. Na instalacje i urządzenia wymienione w ust. 1 udziela się dotacji dla osób fizycznych w wysokości do 
50% kosztów inwestycji. 

5. Dla wspólnot mieszkaniowych na instalacje i urządzenia wymienione w ust. 1 udziela się dotacji 
w wysokości do 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej, niż 50.000,00 złotych. 

6. Dla kościołów i związków wyznaniowych na instalacje i urządzenia wymienione w ust. 1 udziela się 
dotacji w wysokości do 100% kosztów inwestycji, jednak nie więcej, niż 120.000,00 złotych. 

§ 2. 1. O dofinansowanie inwestycji mogą wystąpić podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Skarbimierz, po dokonaniu zgłoszenia o przystąpieniu do inwestycji, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Podmiot uprawniony w zgłoszeniu podaje przewidywany koszt inwestycji. Do rozliczenia finansowego 
przyjmuje się, że koszt 1 kW instalacji fotowoltaicznej nie może być wyższy, niż 4.300,00 złotych brutto, 
a koszt pomp ciepła, klimatyzatorów i rekuperatorów nie większy, niż 1.000,00 złotych brutto za 1 kW. 

3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w terminie 14 dni nastąpi zawarcie umowy o udzielenie dotacji. 

4. Dotacja rozliczana jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

5. Komisja Oceny Wniosków dokonuje kontroli wniosku i wykonanego zadania. 

6. Środki finansowe w formie refundacji kosztów inwestycji, zostaną przekazane nie później niż 30 dni 
roboczych od daty złożenia wniosku. 

7. W przypadku dużej ilości wniosków rozliczenie może być opóźnione, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. 

§ 3. 1. Dotację na zakup instalacji wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 rozlicza się na podstawie: 

a) kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, którego 
dotyczy wniosek, 

b) w przypadku współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji, 

c) kopii faktury VAT za zakup oraz montaż urządzeń (oryginał do wglądu), 
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d) protokołu odbioru instalacji, 

e) protokołu z demontażu kotła, w przypadku wymiany kotła. 

§ 4. W celu oceny wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ich składania, Wójt Gminy 
Skarbimierz powoła Komisję Oceny Wniosków. 

§ 5. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania dofinansowania przez Komisję przysługuje 
odwołanie do Wójta Gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy 
Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Kołodziej 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2021 

Rady Gminy Skarbimierz  

z  dnia 18 czerwca 2021r.  

 

 

Miejscowość:………………………………dnia…………………… 

 

Nr ……………………………(wypełnia pracownik Urzędu Gminy Skarbimierz) 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

Przystąpienia do realizacji inwestycji związanych z ochrona środowiska na terenie Gminy 

Skarbimierz, zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXII/174/2021 z dnia 18 

czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy                          

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy 

Skarbimierz 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko: …………………….,………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:  …………………………..……………………………………………..…………. 

……………….……………………………….………………………………………………………….. 

Pesel:……………………………………………………….……………………………………………. 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………….…………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………...……………………………………………..  

Numer konta bankowego: …………………………….………………………………………………. 

 

Tytuł prawny do nieruchomości oraz miejsce realizacji inwestycji wraz z powierzchnią 

całkowitą budynku: 

…………………………………………...………….…………………………………………………… 

Rodzaj inwestycji oraz moc urządzenia: 

……………………………………………………………..……………..……………………………… 

……………………………………………………………………….…………...……………………… 

………………………..………………………………………………………..………………………… 
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Szacunkowy koszt wykonania inwestycji:  

Brutto: ………………………………………………………………. 

(słownie: ……………………………………..………………………………………………………….. 

………………………………………….………………………………………………………………..) 

 

 

Załącznik: 

1. Zgoda współwłaściciela/i na realizację zadania 

 

Czytelny podpis wnioskodawcy: 

 

………………………………………. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/174/2021 

Rady Gminy Skarbimierz  

z dnia 18 czerwca 2021r. 

 

ADNOTACJE URZĘDU 

1. Data i godzina złożenia wniosku………………………………………… 

2. Numer w rejestrze przyjęć…………………………………………………. 

3. Pieczęć wpływu do Urzędu Gminy Skarbimierz 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI  

 

WNIOSKODAWCA 

……………………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA:  

……………………………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………...………………………………………… 

ADRES INWESTYCJI:  

……………..………………………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu …………………………………………….……………….………………………………………… 

NIP/PESEL ……………………………………….……………………………………………………………… 

 

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:  ………………...………………………………………………………….. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… ) 
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PRZEZNACZENIE DOTACJI 

 

1. Nazwa zadania: 

…………………………………………………………………………...…………………………………………

………………………………………………………………………...…………………………………………… 

2. Opis wybranej technologii (instalacji) wraz z parametrami technicznymi: 

…………………………………………………………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

KWOTA OTRZMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY: ……………………………………………… 

 

 

Oświadczam, iż wszelkie dane znajdujące się w niniejszym Wniosku są prawdziwe. 

 

 

 

……………………………………………………………                      ……………………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                 (podpis Wnioskodawcy) 
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