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UCHWAŁA Nr III/58/10 
RADY MIASTA GDYNI 
z 22 grudnia 2010 roku 

 
 
w sprawie: kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu 
ich rozliczania  

 
Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8 i pkt 22 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania  

1. Dotacja przysługuje podmiotom, które dokonały zmiany wykorzystywanego dotychczas 
źródła energii na inne, powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery. Warunkiem 
otrzymania dotacji jest modernizacja źródła ciepła powodująca zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery co najmniej o 10 punktów w skali 100 punktowej, zgodnie z 
tabelą nr 1: 

Tabela 1: Punktacja przy zmianie źródła ogrzewania: 
Lp. Źródło energii Punktacja 

1. Miejska sieć ciepłownicza 100 
2. Energia elektryczna 100 
3. Gaz 80 
4. Olej opałowy 70 
5. Paliwa stałe 0 

2. Dotacja przysługuje podmiotom, które ograniczyły zuŜycie energii konwencjonalnej do 
celów bytowych poprzez zakup i montaŜ odnawialnego źródła energii (kolektora 
słonecznego, pompy ciepła). 

3. Dotacja przysługuje podmiotom, które zlikwidowały zbiornik bezodpływowy i wykonały 
legalne przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

4. Dotacja przysługuje podmiotom, które dokonały wymiany lub likwidacji pokryć 
dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych. Kosztem 
kwalifikowanym tych inwestycji jest koszt demontaŜu pokrycia z płyt azbestowo-
cementowych, transportu i składowania odpadów. 

§ 2  

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych 
 
1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o przyznanie dotacji 

ekologicznej, który powinien zawierać: 
a) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty lub spółdzielni, telefon 

kontaktowy, NIP, PESEL lub REGON), 
b) miejsce przeprowadzonej inwestycji, 
c) adres urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu ubiegającego się o dotację, 
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d) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja, 
e) zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję, 
f) odpowiednie załączniki o których mowa w §3 ust. 1, §4 ust. 1 i §5 ust. 1 i §6 ust. 1. 

2. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji 
zadania po jego zakończeniu. 

 

§ 3 

Modernizacja źródła ogrzewania  

1. Do wniosku o dotację naleŜy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
dokumentów: 

a) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu 
lub w przypadku najemców zgodę właściciela a w przypadku wspólnot mieszk-
aniowych uchwałę zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu grzewczego, 

b) protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają), 
c) umowę z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają), 
d) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach, 
e) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą takŜe inne dokumenty, konieczne do 

ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na 
budowę instalacji gazowej wraz z projektem, pozwolenie na budowę budynku 
mieszkalnego wraz z projektem technicznym budynku, obliczenia cieplne. 

2. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 
a) 200 zł za kaŜde 10 punktów, o których mowa w ust.1, na jeden lokal, nie więcej niŜ 

80% poniesionych nakładów, 
b) w przypadku modernizacji źródła ciepła polegającej na przyłączeniu do miejskiej 

sieci ciepłowniczej lub wykorzystywaniu energii elektrycznej w budynku 
znajdującym się na terenie objętym Programem Ochrony Powietrza1, dotacja 
zwiększana jest o 500 zł. 

§ 4 

Zakup i montaŜ odnawialnego źródła energii 
 
1. Do wniosku o dotację naleŜy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów: 
a) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku wraz z decyzją o podatku od 

nieruchomości; w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych uchwałę 
zarządu wspólnoty/spółdzielni, 

b) potwierdzenie uzgodnienia prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi z 
właściwym organem administracji publicznej, 

c) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach. 
2. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

a) jednorazowa dotacja w wysokości 25% łącznej wartości kosztów, nie więcej niŜ 
3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla osób fizycznych, 

                                                 
1 Programy Ochrony Powietrza przyjmowane są uchwałą Sejmiku Województwa na podstawie art. 91 ust. 3 
ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku stwierdzania przekroczeń wartości dopuszczalnych 
zanieczyszczeń 
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b) jednorazowa dotacja w wysokości 25% łącznej wartości kosztów, nie więcej niŜ 
8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) dla wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych. 

§ 5  

Likwidacja zbiorników bezodpływowych  
i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej  

 
1. Do wniosku o dotację naleŜy załączyć: 

a) protokół odbioru przyłącza przez PEWiK Gdynia, 
b) projekt wykonania przyłącza (do wglądu). 

2. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 
a) 100 zł (słownie: sto złotych) za kaŜdy metr bieŜący wykonanego przykanalika 

(rozumianego jako instalacja zewnętrzna od miejsca włączenia w ulicy do ściany 
budynku), 

b) dodatkowo 500 zł (słownie: pięćset złotych) w przypadku braku moŜliwości 
grawitacyjnego odprowadzania ścieków, co wymaga zastosowania pompy, 

c) dodatkowo 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku, gdy wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego wymaga wybudowania studzienki kanalizacyjnej. 

§ 6 

Utylizacja odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć 
dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych 

 
1. Do wniosku o dotację naleŜy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów: 
a) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku wraz z decyzją o podatku od 

nieruchomości; w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych uchwałę 
zarządu wspólnoty/spółdzielni, 

b) zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub 
pozwolenie na budowę, 

c) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach, 
d) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o 

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

e) kartę przekazania odpadu. 
2. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

a) jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niŜ 
3 000 zł dla osób fizycznych, 

b) jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niŜ 
9 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, 

c) jednorazowa dotacja w wysokości 40% łącznej wartości kosztów, nie więcej niŜ 
25 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych. 

§ 7 

Sposób rozliczenia dotacji 
 
1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem 

a Gminą Miasta Gdyni. 
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2. Umowa określa w szczególności: 
a) strony umowy, 
b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją, 
c) wysokość przyznanego dofinansowania, 
d) sposób wypłaty dofinansowania. 

§ 8  

Dotacje dla przedsiębiorców 
 
1. Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania 

pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. 
2. Dotacje udzielane będą wg zasad wynikających z niniejszej uchwały, przy czym w skali 

roku dla przedsiębiorców przeznacza się do 10% wszystkich środków przeznaczonych na 
udzielanie dotacji. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wnioski spełniające warunki niniejszego regulaminu będą rejestrowane i rozpatrywane w 

kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. 
Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane. 

2. W postępowaniu o udzielenie dotacji moŜna Ŝądać od wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanych wniosków 
oraz realizowanych zadań, a takŜe przeprowadzić kontrolę prac objętych 
dofinansowaniem. 

3. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy dotowanego lub 
w kasie Urzędu Miasta Gdyni, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu 
umowy. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 11 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 
wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od ogłoszenia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 


