
UCHWAŁA NR XX/492/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji 
obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych

Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala co 
następuje:

Rozdział 1.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz kryteria wyboru zadań

§ 1. 1. Dotacja celowa przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.2)), które po 1 
kwietnia 2016 r., na wspólny użytek rodzinnego ogrodu działkowego zlokalizowanego w Gdyni dokonały 
zakupu spalinowego rozdrabniacza ogrodowego do gałęzi o mocy znamionowej nie mniejszej niż 6kW i nie 
większej niż 10 kW.

2. Z dofinansowania można skorzystać tylko raz na 5 lat.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz wymagane dokumenty

§ 2. 1. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (nazwa, adres siedziby, telefon kontaktowy, REGON, KRS);

2) zestawienie wydatków poniesionych na zakup rozdrabniacza, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;

3) odpowiednie załączniki, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały.

2. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej stowarzyszenia 
ogrodowego, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w 
postępowaniu o udzielenie dotacji.

3. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych  kosztów poniesionych przez 
wnioskodawcę.

4. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat. W przypadku zbycia, oddania w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie przedmiotu dotacji, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w okresie trwałości 
inwestycji lub niespełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Gmina Miasta Gdyni 
ma prawo żądania od dotowanego zapłaty kary umownej w wysokości 100% udzielonej dotacji.

5. Na zakupionym rozdrabniaczu ogrodowym, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, umieszcza się 
naklejkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej Uchwały, należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:

1) dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;

2) rachunków lub faktur VAT potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę kosztów zakupu rozdrabniacza.

1) Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, M.P. z 2013 r. poz. 729, 821, Dz.U. z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, M.P. z 
2014 r. poz. 648, 790, Dz.U. z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 2278, M.P. z 2015 r. 815, 
904, Dz.U. z 2016 r. poz. 266

2) Dz.U. z 2015 r. poz. 528
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2. Dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje poprzez przyznanie jednorazowej 
dotacji w wysokości 60% udokumentowanych kosztów zakupu rozdrabniacza.

3. Wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 5 000 zł.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 4. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a dotowanym.

2. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) przedmiot objęty dofinansowaniem wraz ze wskazaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na obszarze 
którego będzie on eksploatowany;

3) wysokość przyznanej dotacji;

4) sposób wypłaty dotacji;

5) okres trwałości inwestycji oraz obowiązki dotowanego związane z przestrzeganiem warunków umowy o 
dotację;

6) oznakowanie inwestycji oraz wzór znaku;

7) kary umowne.

§ 5. 1. Wnioski spełniające warunki niniejszego regulaminu będą rejestrowane i rozpatrywane według 
kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok, a po wyczerpaniu 
środków – w następnym roku budżetowym.

2. Wnioskodawcy, których wnioski zawierają braki mogą być wezwani do uzupełnienia wniosku lub 
złożenia wyjaśnień. Nieuzupełnienie wniosku lub niezłożenie wyjaśnień w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

3. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz 
informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanych wniosków oraz realizowanych zadań, a także 
przeprowadzić kontrolę inwestycji objętej dofinansowaniem w okresie trwałości inwestycji.

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

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 6. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może 
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej 
inwestycji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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