
UCHWAŁA NR XI/214/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 sierpnia 2015 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 

„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. 2013 r., poz. 594 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. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.2)) Rada Miasta Gdyni, 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej w ramach konkursu „Czyste  
powietrze Pomorza-edycja 2015” 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 i zastąpienia ich:

1) ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

3) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii z wyłączeniem kotłów opalanych biomasą.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielana wyłącznie na realizację zadań o których mowa 
w ust. 2, nie rozpoczętych, zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” 
edycja 2015 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w terminie do 30.04.2015r., posiadających dokumentację fotograficzną stanu istniejącego źródła ciepła przed 
modernizacją.

4. Dotacja o której mowa w §1 ust.1 zostanie przekazana tym spośród podmiotów o których mowa w §1 
ust. 2, którzy wyróżnili się  najlepszym efektem ekologicznym wyrażonym wielkością uzyskanej redukcji 
emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zawarli umowę z Gminą Miasta Gdyni o udzielenie dotacji 
a których zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. 1. Na dotację, o której mowa w §1 ust.1 składają się środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 kwocie nieprzekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych 
zadania, powiększonej o 15% kosztów kwalifikowanych pochodzących ze środków budżetu Miasta Gdyni.

3. Przez koszty kwalifikowane w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć wydatki na zakup 
łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz montaż kotłów opalanych gazem lub 
olejem opałowym, pomp ciepła, węzłów cieplnych i kolektorów słonecznych.

4. Maksymalna wysokość kosztu kwalifikowanego, o którym mowa w ust. 3 podlegająca 
dofinansowaniu, w przypadku realizacji zadania obejmującego:

1) zakup i montaż kotłów opalanych gazem (zasilających pojedynczego odbiorcę) wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznej wynosi 16 666 złotych,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz 
1072

2) 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, 1662, Dz. U. z 2015r. poz. 122, 
poz. 151
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2) zakup i montaż kotłów opalanych gazem (zasilających odbiorców w budynku wielorodzinnym) wraz 
z wykonaniem instalacji wewnętrznej  wynosi 41 666 złotych,

3) budowę węzła ciepłowniczego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej o mocy do 30KW wraz 
z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 66 666 złotych,

4) budowę węzła ciepłowniczego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej o mocy powyżej 30KW wraz 
z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 100 000 złotych,

5) zakup i montaż pompy ciepła wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej wynosi 33 333 złotych,

6) zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku jednorodzinnym wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznej wynosi 20 000 złotych,

7) zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku wielorodzinnym wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznej  wynosi 33 333 złotych.

§ 3. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w §1 ust. 1 jest realizacja zadania zakwalifikowanego 
do dofinansowania oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji w terminie do 15.11.2017.

§ 4. Środki finansowe określone umową, o której mowa w §3 przekazuje się po zrealizowaniu zadania, 
udokumentowaniu wydatków, przedłożeniu dokumentów wymaganych w §5 ust. 1 i 2 oraz §6 oraz dokonaniu 
kontroli wykonania prac objętych zadaniem przez Gminę Miasta Gdyni.

§ 5. 1. Przed zawarciem umowy o dotację beneficjent zobowiązany jest złożyć Gminie Miasta Gdyni 
poświadczone 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. W postępowaniu o udzielenie dotacji Gmina Miasta Gdyni może żądać od wnioskodawcy 
dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o przyznanie 
dotacji.

3. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 
innych Uchwał Rady Miasta Gdyni.

§ 8. 1. 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.).

2. 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,

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 poźn. 
zmianami).
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda - Trzebiatowski
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