
ZARZĄDZENIE NR 0151/154/2009 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN 

z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowywania zadań proekologicznych realizowanych przez 
osoby fizyczne na terenie Miasta i Gminy Strzelin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 406 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r., z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1 1. Zatwierdzam Regulamin dofinansowywania zadań proekologicznych realizowanych przez 
osoby fizyczne na terenie Miasta i Gminy Strzelin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej polegających na zakupie, budowie, instalacji i montażu: 
1) urządzeń grzewczych będących podstawowym źródłem ogrzewania, w tym kotłów centralnego 

ogrzewania, opalanych paliwem gazowym, olejowym, drzewnym, zasilanych energią elektryczną lub 
innym ekologicznym źródłem (których konstrukcja uniemożliwia spalanie stałych odpadów, w tym 
komunalnych), 

2) kolektorów słonecznych dla ogrzewania budynku lub wody użytkowej w budynku, niezależnie od ich 
ilości dla budynku, 

3) przydomowych oczyszczalni ścieków, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość środków na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, określana jest corocznie 
w budżecie Gminy. 

§ 2. Postanowienia zarządzenia dotyczą zadań proekologicznych zrealizowanych po 1 stycznia 
2009 r. polegających na zakupie, budowie, instalacji i montażu urządzeń wymienionych w § 1. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
Burmistrz: 
Jerzy Matusiak 
 
 
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/ 
/154/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

 
REGULAMIN 

 
dofinansowywania zadań proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne 

na terenie Miasta i Gminy Strzelin 
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
§ 1. Dofinansowanie obejmuje nakłady poniesione na: 

1. zakup i instalację urządzeń grzewczych  będących podstawowym źródłem ogrzewania, w tym kotłów 
centralnego ogrzewania, opalanych paliwem gazowym, olejowym, drzewnym, zasilanych energią 
elektryczną lub innym ekologicznym źródłem (których konstrukcja uniemożliwia spalanie stałych od-
padów, w tym komunalnych) oraz urządzeń niezbędnych do ich prawidłowej pracy. 

2. zakup i instalację kolektorów słonecznych dla ogrzewania budynku lub wody użytkowej w budynku, 
niezależnie od ich ilości dla budynku. 

3. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. 1. Dofinansowanie przysługuje właścicielom budynków i lokali mieszkalnych, położonych na te-
renie Gminy Strzelin, którzy wydatkowali środki na jedno z urządzeń wymienionych w § 1. 

2. Dofinansowaniem nie mogą być objęte przenośne urządzenia grzewcze. 
3. Dofinansowanie może być udzielone tylko w odniesieniu do zakupu urządzeń instalowanych 

w budynku, gdzie całkowicie zrezygnowano z kotłów innych niż wymienione w § 1 pkt 1. 
4. Dofinansowanie do zakupu urządzeń wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 nie dotyczy urządzeń zamon-

towanych w budownictwie, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej. 
5. Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie dotyczy właścicieli budynków 

i lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gdzie możliwe jest podłączenie do istniejącej kanaliza-
cji sanitarnej oraz gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest przewidziana w okresie najbliższych 5 lat od 
dnia złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. 



6. W przypadku zainstalowania w budynku urządzeń opisanych w § 1 dofinansowania udziela się 
osobno dla zakupu, budowy, instalacji i montażu któregoś z urządzeń wymienionych w § 1. 

7. Dofinansowanie może być udzielone tylko jeden raz na dany rodzaj urządzenia wymienionego 
w § 1 w budynku, na wniosek osoby zainteresowanej skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, 
po zainstalowaniu, wybudowaniu urządzenia, wg formularza wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

8. W budynkach nowo powstałych warunkiem uzyskania dofinansowania jest oddanie budynku do 
użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

§ 3. 1. Do wniosku wnioskodawca załącza następujące kopie dokumentów (oryginały do wglądu)  
1) dowód zakupu, budowy, instalacji i montażu urządzenia wymienionego w § 1 z wykazaniem jego 

ceny i potwierdzeniem uregulowania należności, 
2) w przypadku wymiany na nowe źródło ciepła – potwierdzenie demontażu starego źródła ciepła 

i przekazanie go do punktu skupu złomu, 
3) certyfikaty i atesty oraz wymagane przepisami prawa protokoły odbioru (technicznego) urządzenia 

i dopuszczenia do eksploatacji oraz dokumenty zezwalające na wykonanie robót budowlanych pole-
gających na zainstalowaniu, montażu, wybudowaniu urządzenia wymienionego w § 1, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, 

4) oświadczenie o tym, że dane urządzenie wymienione w § 1 będzie użytkowane przez okres co naj-
mniej 5 lat od momentu wypłacenia dotacji, 

5) dokument poświadczający, że wnioskodawca jest właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego (akt 
notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów),  

6) w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność – upoważnienie współwłaścicieli nierucho-
mości dla wnioskodawcy upoważniające go do wystąpienia o dotację. 

§ 4. 1. Po złożeniu kompletnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie uzgadnia się 
z wnioskodawcą termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości, na której zamontowano, zainstalo-
wano lub wybudowano urządzenia wymienione w § 1, z których sporządza się protokół. 

2. Oględziny przeprowadza komisja składająca się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Strzeli-
nie. 

3.W oparciu o protokół z przeprowadzonych oględzin i złożone dokumenty sporządza się umowę 
dofinansowania, która stanowi podstawę wypłacenia dotacji udzielonej na warunkach określonych 
w umowie. 

4. Wypłata dofinansowania następuje w terminie i na warunkach określonych w umowie. 
5. Wnioski należy składać w terminach: do końca października w roku 2009, do końca czerwca 

w latach następnych. 
6. Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne oraz te, które wpłyną po terminie wyznaczonym 

w § 4 pkt 5. 

§ 5. Dofinansowanie do zakupu, montażu, instalacji, budowy urządzeń wymienionych w § 1 wynosi 
do 30% ceny brutto poniesionych kosztów, jednak nie więcej jak 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące 
złotych). 

§ 6. 1. W ciągu pięciu lat od daty wypłacenia dofinansowania Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin za-
strzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji urządzeń wymienionych w § 1, na zakup, montaż, insta-
lację, budowę którego zostało przyznane dofinansowanie. 

2. W razie stwierdzenia naruszenia złożonego przez wnioskodawcę  oświadczenia udzielona dotacja 
podlega zwrotowi w całości. 

  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmi-
strza Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/ 
/154/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 

 

 
 


