UCHWAŁA NR VI/162/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł
ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady
Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.2))
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej w ramach konkursu „Wymiana
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
2. Gmina Miasta Gdyni może udzielać dotacji, o której mowa w ust. 1, osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym w celu finansowania działań ekologicznych realizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
polegających na likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe obejmujących węgiel lub koks w budynkach
wielorodzinnych i zastąpieniu ich:
1) ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
3) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła (pompy ciepła).
3. Dotacja o której mowa w ust. 1 może być udzielana wyłącznie na realizację zadań o których mowa
w ust. 2, nie rozpoczętych przed 22.06.2018r., posiadających dokumentację fotograficzną stanu istniejącego,
zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza
- edycja 2018”
unieważnionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ponownie
zgłoszonych do konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018”.
4. Dotacja o której mowa w ust.1 zostanie przekazana tym spośród podmiotów, o których mowa w ust.2,
którzy wyróżnili się najlepszym efektem ekologicznym wyrażonym wielkością uzyskanej redukcji emisji
substancji szkodliwych do atmosfery oraz zawarli z Gminą Miasta Gdyni umowę o udzielenie dotacji,
a których zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych - edycja 2018”.
§ 2. 1. Na dotację o której mowa w §1 ust.1 składają się środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środki własne budżetu Miasta Gdyni.
2. Dotację o której mowa w §1 ust.1 przyznaje się w wysokości określonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w kwocie nieprzekraczającej 20% uznanych za
kwalifikowane kosztów zadania, powiększonej o 20% uznanych za kwalifikowane do dofinansowania przez
Gminę Miasta Gdyni kosztów pochodzących ze środków budżetu Miasta Gdyni.
3. Maksymalna wysokość dotacji z poszczególnych źródeł o których mowa w ust. 1 , w przypadku
realizacji zadania obejmującego:
1) zakup i montaż kotłów opalanych gazem i olejem opałowym wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej
zasilającej pojedynczego odbiorcę wynosi 5000 złotych,

1) Zmiany

ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432.

2) Zmiany

ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 1356, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722.
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2) zakup i montaż kotłów opalanych gazem i olejem opałowym wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej
zasilającego budynek wielorodzinny wynosi 12500 złotych,
3) budowę węzła ciepłowniczego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej o mocy do 30KW oraz
z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 30000 złotych,
4) budowę węzła ciepłowniczego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej o mocy powyżej 30KW oraz
z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 50000 złotych,
5) zakup i montaż pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 10000 złotych.
4. Przez koszty kwalifikowane w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:
1) wydatki poniesione na dokumentację i nadzór techniczny,
2) wydatki poniesione na demontaż istniejącego źródła ciepła,
3) wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
4) wydatki związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
§ 3. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w §1 ust. 1 jest realizacja zadania zakwalifikowanego
do dofinansowania oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji w okresie kwalifikacji zadania do
dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§ 4. Środki finansowe określone umową o której mowa w §3 przekazuje się po zrealizowaniu zadania,
udokumentowaniu wydatków, przedłożeniu dokumentów wymaganych w §6 ust. 1 - 4, §7 oraz dokonaniu
kontroli wykonania prac objętych zadaniem przez Gminę Miasta Gdyni.
§ 5. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej
inwestycji.
§ 6. 1. Przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji beneficjent zobowiązany jest złożyć Gminie Miasta
Gdyni następujące dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1) imienną umowę z dostawcą medium grzewczego, jeśli zadanie obejmuje zakup medium grzewczego,
2) dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji,
3) pozwolenie na budowę, wraz z projektem budowlanym o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
4) oświadczenie o złomowaniu pieca węglowego lub jego sprzedaży albo oświadczenie o rozbiórce pieca
kaflowego.
2. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej 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. W postępowaniu o udzielenie dotacji Gmina Miasta Gdyni może żądać od wnioskodawcy
dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o przyznanie
dotacji.
§ 7. Podstawą do określenia poniesionego kosztu kwalifikowanego o którym mowa w §2 ust. 2 oraz
wysokości dotacji są imienne rachunki lub faktury potwierdzające poniesienie przez beneficjenta wydatków na
realizację zadania zakwalifikowanego do dofinansowania.
§ 8. Udzielanie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy de
minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L
352 z 24.12.2013r.)
§ 9. W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości każdej
pomocy de minimis otrzymanej albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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2) Informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z poźn.
zmianami).
§ 10. 1. W Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XI/214/15 z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących
do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja
2015" zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w §1 ust. 1 jest realizacja zadania
zakwalifikowanego do dofinansowania oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji w okresie kwalifikacji
zadania do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
2. Środki finansowe określone umową, o której mowa w § 3.1 przekazuje się po zrealizowaniu zadania,
udokumentowaniu wydatków, przedłożeniu dokumentów wymaganych w § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 oraz
dokonaniu kontroli wykonania prac objetych zadaniam przez Gminę Miasta Gdyni.
3. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej
inwestycji.”.
2. Skreśla się § 4.
§ 11. Wnioskodawcy którzy uzyskali dotację na zadania, o których mowa w §1 ust. 2 na podstawie
przepisów niniejszej uchwały nie są uprawnieni do uzyskania dofinansowania na to samo zadanie na podstawie
Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XV/320/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii
cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 13. 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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UZASADNIENIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił
konkurs „Czyste powietrze Pomorza -edycja 2018", którego celem było ograniczenie niskiej emisji poprzez
dofinansowanie inwestycji polegających na modernizacji źródeł ciepła. Konkurs adresowany był do
jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Pomorza. Gmina Miasta Gdyni poinformowała mieszkańców
Miasta o możliwości przystąpienia do Konkursu za swoim pośrednictwem, poprzez złożenie wniosku w
terminie do 16.04.2018r. Po zebraniu wniosków od mieszkańców Gmina Miasta Gdyni złożyła wniosek do
WFOŚiGW o przyznanie dofinansowania na zadania polegające na likwidacji źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych, który uzyskał akceptację Zarządu WFOŚiGW.
Pismem z dnia 27.07.2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku poinformował Gminę Miasta Gdyni o unieważnieniu Konkursu "Czyste Powietrze Pomorza edycja 2018". Powodem unieważnienia konkursu było uruchomienie krajowego Programu "Czyste
powietrze", którego WFOŚiGW w Gdańsku jest realizatorem na terenie województwa Pomorskiego.
Jednocześnie WFOŚiGW w Gdańsku zauważył, że część złożonych wniosków nie może uzyskać wsparcia
finansowego z Krajowego Programu "Czyste powietrze". Z tego powodu ogłosił nowy konkurs "Wymiana
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018" w którym o dofinansowanie mogli starać się
tylko właściciele budynków wielorodzinnych zgłoszonych do dofinansowania w unieważnionym konkursie.
Przy pomocy środków uzyskanych z konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych - edycja 2018" Gmina Miasta Gdyni będzie wspierać finansowo inwestycje mieszkańców
Gdyni polegające na likwidacji pieców węglowych i zastąpieniu ich ogrzewaniem z m.s.c., gazowym,
olejowym lub z odnawialnych źródeł energii co pozwoli na szybsze osiągniecie redukcji emisji
zanieczyszczeń, czyli celów wynikających z obowiązujących na terenie Gminy Programów: Ochrony
Powietrza oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przyznane Gminie dofinansowanie pozwoli na wsparcie inwestycji w wysokości do 40% kosztów
poniesionych przez beneficjentów przy jednoczesnym zaangażowaniu środków budżetu Miasta w wysokości
do 20% uznanych za kwalifikowane kosztów zadania.
W uchwale Rady Miasta Gdyni z Nr XI/214/15 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach
należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza
-edycja 2015" wprowadza się zmiany które pozwolą na udzielenie dotacji tym spośród mieszkańców, którzy
zgłosili zamiar wykonania inwestycji w 2015r. polegającej na likwidacji źródła ogrzewania na paliwo stałe i
podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej jednak z przyczyn od nich niezależnych nie zdołali się
podłączyć do magistrali ciepłowniczej w ustalonym terminie. Podłączenie budynków przy Al. Zwycięstwa
138 jest związane z budową magistrali przy Al. Zwycięstwa przez OPEC Sp. z o.o., który pozyskał
dofinansowanie na tę inwestycję z Unii Europejskiej. Budowa magistrali jest finansowana ze środków
funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.5
"Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu„ , oś priorytetowa I "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" i
rozpoczęła się dopiero w 2018r., natomiast podłączenia poszczególnych odbiorców końcowych rozpoczęły
się w grudniu 2018r. W grudniu 2018 r. Gmina Miasta Gdyni pozyskała refundację 80360zł ze środków
WFOŚiGW w ramach umowy WFOŚ/D/I-2/290/2015.
Ponadto w Uchwale zamieszczono przepis który nie pozwoli na przekroczenie wartości
dofinansowania ponad łączną sumę kosztów kwalifikowanych ze środków publicznych.
Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Uchwała podlega nadzorowi przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Id: 3EC1AECD-AC14-46CF-8478-7E4E0AB9AD60. Podpisany

Strona 1

