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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 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 2016”

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz .446), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 672) 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 2016” 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 węgiel lub koks i zastąpieniu ich:

1) ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

3) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne)

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielana wyłącznie na realizację zadań o których mowa w 
ust. 2:

1) nie rozpoczętych w dniu składania wniosku, których wnioskodawcy w dniu składania wniosku posiadają kocioł 
na węgiel lub koks,

2) zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016” ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie do 
20.04.2016r., za pośrednictwem Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.

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

§ 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 Gminy 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 30% kosztów 
kwalifikowanych zadania, powiększonej o 15% kosztów kwalifikowanych pochodzących ze środków budżetu 
Gminy Miasta Gdyni.

3. Przez koszty kwalifikowane w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:

1) wydatki na zakup łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz montaż kotłów opalanych 
gazem lub olejem opałowym, węzłów cieplnych z przyłączami, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

2) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

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,

Id: F5606AC2-FA64-4E03-A219-50A83B59A7A4. Przyjęty Strona 1



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 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 i przedłożeniu dokumentów wymaganych w §5 ust. 1 i 2 oraz §6.

§ 5. 1. Przed zawarciem umowy o dotację beneficjent zobowiązany jest złożyć Gminie Miasta Gdyni 
poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem:

1) imienną umowę z dostawcą gazu lub ciepła, jeśli zadanie dotyczy budowy kotłowni gazowej lub podłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

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 ma paliwo stałe, lub jego sprzedaży albo oświadczenie o rozbiórce pieca 
kaflowego.

5) imienne rachunki lub faktury potwierdzające poniesienie przez beneficjenta wydatków na realizację zadania 
zakwalifikowanego do dofinansowania.

2. W postępowaniu o udzielenie dotacji Gmina Miasta Gdyni może żądać od wnioskodawcy informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o przyznanie 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 
Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XV/320/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 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 
kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016), którego celem jest ograniczenie niskiej 
emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na modernizacji źródeł ciepła. Konkurs adresowany 
jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.Gmina Miasta Gdyni 
poinformowała mieszkańców Miasta o możliwości przystąpienia do Konkursu za swoim pośrednictwem, 
poprzez złożenie wniosku w terminie do 20.04.2016r.

Przy pomocy środków uzyskanych z konkursu „Czyste powietrze Pomorza” Gmina Miasta Gdyni będzie 
wspierać finansowo inwestycje własne jak i 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.

Budżet konkursu wynosi 1 200 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla gminy może wynieść 300 000 zł, 
przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Warunkiem przyznania dotacji dla zadań zakwalifikowanych do realizacji jest zaangażowanie środków 
gminy również w formie dotacji w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowanych.
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