Tekst ujednolicony
UCHWAŁA NR XV/320/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR XXIV/592/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 września 2016 r.
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
Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5 i 22 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.1) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Dotacja przysługuje podmiotom, które w nieruchomościach połoŜonych na terenie Gminy Miasta
Gdyni dokonały:
1) zmiany dotychczasowego źródła energii na inne powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery
wymienionej w tabeli określonej w § 2 ust. 2.
2) ograniczenia zuŜycia energii konwencjonalnej w gospodarstwach domowych poprzez zakup i montaŜ
odnawialnego źródła energii (kolektora słonecznego, pompy ciepła, siłowni wiatrowej, paneli
fotowoltaicznych).
§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w §1 pkt 1 przysługuje, gdy nastąpi wymiana urządzenia grzewczego w
lokalu lub budynku mieszkalnym powodująca zmniejszenie emisji do atmosfery w taki sposób, Ŝe nastąpi wzrost
ilości punktów zgodnie z tabelą z § 2 ust. 2.
2. Wysokość dotacji jest, z zastrzeŜeniem ust. 3, iloczynem: powierzchni uŜytkowej lokalu lub budynku
którego dotyczy zmiana sposobu ogrzewania, kwoty 3 zł oraz ilości uzyskanych punktów wg tabeli:
Lp.
1
2
3
4

Źródło energii
Miejska sieć ciepłownicza
Gaz
Olej opałowy
Paliwo stałe

Punktacja
10
5
3
0

3. Wysokość dotacji:
1) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niŜ 1800 zł,
2) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na miejską sieć ciepłowniczą dotacja wynosi nie
mniej niŜ 3000 zł.
4. W przypadku zmiany źródła energii w nieruchomości dotyczącej tylko ciepłej wody uŜytkowej
wysokość dotacji wynosi 30% kwoty wyliczonej, na podstawie tabeli z § 2 ust. 2.
5. Wysokość dotacji przyznanej na podstawie ust. 2-4 nie moŜe przekroczyć 80% udokumentowanych
kosztów inwestycji.
§ 3. Wysokość dotacji na zakup i montaŜ instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w
budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niŜ:
1) 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla
budynku jednorodzinnego,
2) 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla
budynku wielorodzinnego,
§ 4. Koszt kwalifikowany zadania stanowią koszty zakupu i montaŜu, rozbiórki instalacji oraz
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z U. z 2013 r. poz. 21, poz. 888, poz.
1238, M.P. z 2013r. poz. 729, poz. 821, Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz.
1146, poz. 1322, poz. 1662, Dz. U. z 2015r. poz. 122, poz. 151, Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427.

wykonanie projektu instalacji
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
§ 5. Dotacja celowa przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w
szczególności:
1) osobom fizycznym,
2) wspólnotom mieszkaniowym,
3) osobom prawnym,
4) przedsiębiorcom.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych
§ 6. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o przyznanie dotacji ekologicznych,
który powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy,
PESEL lub Regon),
2) wskazanie miejsca przeprowadzonej inwestycji,
3) zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję,
4) odpowiednie załączniki, o których mowa w § 7.
2. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania i
jest przyznawana po jego zakończeniu.
3. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niŜ pięć lat przed
złoŜeniem wniosku o dotację.
4. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 10 lat. W przypadku rezygnacji przez dotowanego ze
zmodernizowanego źródła energii lub odnawialnego źródła energii w okresie trwałości inwestycji, Gmina Miasta
Gdyni ma prawo Ŝądania od dotowanego zapłaty kary umownej w wysokości 125% udzielonej dotacji.
Wymagane dokumenty
§ 7. 1. Do wniosku o dotację naleŜy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem
kopie:
1) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
2) imiennej umowy z dostawcą ciepła lub paliwa potrzebnego do funkcjonowania zmodernizowanego
źródła energii,
3) skreślony,
4) imiennych faktur lub rachunków świadczących o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
5) dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji.
2. W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza takŜe:
1) zaświadczenie 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 kaŜdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie
2) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu i
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53
poz. 311 z późn. zmianami)
3. JeŜeli wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej do wniosku
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały organu lub innego
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie
dotacji.
4. W uzasadnionych przypadkach do wniosku naleŜy dołączyć inne dokumenty konieczne do ustalenia
stanu faktycznego, w szczególności: opinię kominiarską, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z
projektem, pozwolenie na budowę domu, specyfikację zamówienia dotyczącą zakupionej instalacji, protokół
odbioru instalacji, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, audyt energetyczny, audyt
efektywności energetycznej.
Sposób rozliczania dotacji
§ 8. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy dotowanym a Gminą
Miasta Gdyni, która określa w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)

strony umowy,
nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,
wysokość przyznanego dofinansowania,
okres trwałości inwestycji,
kary umowne.
Inne postanowienia

§ 9. Wnioski spełniające warunki niniejszego regulaminu będą rejestrowane i rozpatrywane
w kolejności zgłoszeń, w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Po wyczerpaniu środków w danym roku
rozpatrywanie wniosków zostanie wstrzymane. Wznowienie rozpatrywania wniosków nastąpi w kolejnym roku
po uruchomieniu środków przeznaczonych na dotacje.
§ 10. Wnioskodawcy, których wnioski zawierają braki mogą być wezwani do uzupełnienia wniosku lub
złoŜenia wyjaśnień. Nieuzupełnienie wniosku lub niezłoŜenie wyjaśnień w terminie 2 miesięcy od daty
otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
§ 11. Dotujący moŜe Ŝądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych
do prawidłowej oceny składanych wniosków a takŜe przeprowadzić kontrolę prac objętych dofinansowaniem w
okresie trwałości projektu.
Postanowienia końcowe
§ 12. Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Gdyni nr III/58/10 z dnia 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.
§ 13. Do wniosków o udzielenie dotacji złoŜonych i nierozpatrzonych przed wejściem w Ŝycie
niniejszej uchwały stosuje się uchwałę o której mowa w § 12.
§ 14. 1. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie moŜe
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej
inwestycji.
2. Wnioskodawcy, którzy uzyskali dotację na zadania, o których mowa w §2 niniejszej uchwały na
podstawie przepisów innych uchwał Rady Miasta Gdyni nie są uprawnieni do uzyskania dofinansowania na to
samo zadanie na podstawie niniejszej uchwały.
3. 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 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L
352 z 24.12.2013 r.).
4. W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca lub w związku z nieruchomością
wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, do wniosku załącza takŜe:
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 kaŜdej pomocy de minimis otrzymanej albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie,
2) Informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu i
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53
poz. 311 z poźn. zmianami).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

