
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 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 ze zm1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Dotacja przysługuje podmiotom, które w nieruchomościach położonych 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 zużycia energii konwencjonalnej w gospodarstwach domowych poprzez zakup i montaż 
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, że nastąpi 
wzrost ilości punktów zgodnie z tabelą z § 2 ust. 2.

2. Wysokość dotacji jest iloczynem: zgłoszonej do opodatkowania powierzchni użytkowej lokalu lub 
budynku, ilości uzyskanych punktów wg tabeli i kwoty 3 zł z zastrzeżeniem ust. 3.

Lp. Źródło energii Punktacja
1 Miejska sieć ciepłownicza 10
2 Gaz 5
3 Olej opałowy 3
4 Paliwo stałe 0

3. Wysokość dotacji:

1) w przypadku zmiany źródła energii  z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł,

2) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na miejską sieć ciepłowniczą dotacja wynosi nie mniej niż 
3000 zł.

4. W przypadku zmiany źródła energii w nieruchomości dotyczącej tylko ciepłej wody użytkowej 
wysokość dotacji wynosi 30% kwoty wyliczonej, na podstawie tabeli z § 2 ust. 2.

5. Wysokość dotacji przyznanej na podstawie ust. 2-4 nie może przekroczyć 80% udokumentowanych 
kosztów inwestycji.

§ 3. Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w 
budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:

1) 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego,

2) 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego,

§ 4. Koszt kwalifikowany zadania stanowią koszty zakupu i montażu, rozbiórki instalacji oraz 
wykonanie projektu instalacji

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

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
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§ 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 niż pięć lat przed 
złożeniem 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 żądania od dotowanego zapłaty kary umownej w wysokości 125% udzielonej dotacji.

Wymagane dokumenty

§ 7. 1. Do wniosku o dotację należy 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) decyzji o podatku od nieruchomości za ostatni pełny rok podatkowy,

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 także:

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 każdej 
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. 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.

4. W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy 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 
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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) strony umowy,

2) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

3) wysokość przyznanego dofinansowania,

4) okres trwałości inwestycji,

5) 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 
złożenia wyjaśnień. Nieuzupełnienie wniosku lub niezłożenie wyjaśnień w terminie 2 miesięcy od daty 
otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

§ 11. Dotujący może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych 
do prawidłowej oceny składanych wniosków a także 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 złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszej 
uchwały stosuje się uchwałę o której mowa w § 12.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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UZASADNIENIE

Na mocy przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska możliwe jest udzielanie dotacji 
celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych. W celu 
realizacji tego celu rada miasta w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji obejmujące w 
szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. Niniejsza uchwała reguluje kwestie związane z 
dofinansowaniem inwestycji mających wpływ na poprawę jakości powietrza i klimatu.

Obowiązująca Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr III/58/10. z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniona Uchwałą 
Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015r. określa zasady przyznawania dotacji podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i obejmuje inwestycje związane z modernizacją źródeł ciepła, 
budową odnawialnych źródeł energii. W obecnej formie nie spełnia potrzeb i wymagań związanych z 
wyznaczonymi celami określonymi w dokumentach takich jak: „Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji 
trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom 
docelowy benzo(a)pirenu” (POP) oraz „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni"(SEAP).

Harmonogram realizacji celów zawarty w POP zakłada redukcję PM10 i B(a)P, w wysokości 
odpowiednio: 118 Mg/rok, 66 kg/rok. Jednocześnie SEAP dla Gdyni zakłada redukcję gazów cieplarnianych o 
20% w stosunku do roku bazowego, zaś aby ten cel został w 2020r osiągnięty redukcja emisji tych gazów 
powinna wynosić 1500 Mg  CO2 rocznie. Jak wynika ze sprawozdania z realizacji POP i SEAP obecny poziom 
redukcji nie jest zadowalający i istnieje obawa, że cele nie zostaną osiągnięte stąd konieczność wprowadzenia 
zmian i stworzenia takiego systemu zachęt, który uwzględni założone cele.

Ponieważ podstawowym źródłem zanieczyszczeń do powietrza jest emisja antropogeniczna pochodząca 
z działalności sektora bytowego kluczowe znaczenie ma obniżanie emisji z indywidualnych systemów 
grzewczych poprzez budowę niskoemisyjnych źródeł energii oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej z 
odnawialnych źródeł energii w stosunku do całkowitej energii produkowanej na terenie Gminy. Proponowana 
zmiana dotyczy ustalenia nowych regulacji w zakresie dofinansowania modernizacji źródeł ciepła oraz zakupu i 
montażu odnawialnych źródeł energii.

Przewiduje się następujące zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań:

*Zwiększenie kwot związanych z modernizacją systemów grzewczych oraz ustalenie kwot minimalnych.  
Ustalenie minimalnej kwoty dotacji jest zasadne z punktu widzenia najmniejszych (metrażowo) inwestorów 
gdyż w przypadku modernizacji źródła ciepła zawsze występują pewne stałe koszty inwestycyjne niezależne od 
docelowo ogrzewanej kubatury pomieszczeń (np. zakup kotła gazowego, zakup wymiennika cieplnego).

*Rozszerzenie katalogu dofinansowanych typów odnawialnych źródeł energii o możliwość przekazania 
dofinansowania osobom, które zakupiły i zamontowały inny typ odnawialnego źródła energii niż pompa ciepła 
lub kolektor słoneczny. Dodano panele fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrowe.

*Umożliwienie przyznawania dotacji podmiotom na zmianę sposobu podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej.

*Zmniejszenie kwoty udzielanych dotacji na kolektory słoneczne oraz pompy ciepła w związku z ogólną 
tendencją spadkową cen tego typu instalacji. Oszczędności pozwolą na zaspokojenie potrzeb inwestorów 
montujących pozostałe typy odnawialnych źródeł energii.

*Przeliczanie wysokości przyznawanej dotacji na m2 powierzchni użytkowej zamiast przelicznika na 
liczbę lokali. Dotychczasowa Uchwała nie definiowała pojęcia lokalu, zaś przelicznik nie uwzględniał ich 
wielkości i nie różnicował wysokości ponoszonych kosztów na modernizację źródeł ciepła w zależności od  
wielkości powierzchni ogrzewanej.

*Zlikwidowano możliwość ubiegania się o dotację podmiotów, które zmieniły system ogrzewania na 
elektryczne. Wysokie koszty  eksploatacyjne ogrzewanie elektrycznego sprawiają, że podmioty po okresie 
próbnym (najczęściej sezonie grzewczym) rezygnują z tego źródła ogrzewania na rzecz innych tańszych. 
Pośrednio ogrzewanie elektryczne jest wspierane przez dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł 
energii. Eksploatacja odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem tych, które służą produkcji energii 
elektrycznej) wymaga dostarczenia pewnej ilości energii elektrycznej do systemu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Projekt niniejszej uchwały przesłano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
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w dniu 25.11.2015r.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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