
UCHWAŁA NR XXIV/592/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 2016 r. poz. 672) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące 
zmiany:

1) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dotacji jest, z zastrzeżeniem ust. 3, iloczynem: powierzchni użytkowej lokalu lub budynku 
którego dotyczy zmiana sposobu ogrzewania, kwoty 3 zł oraz ilości uzyskanych punktów wg tabeli:

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

”;

2) W § 3 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

3) W § 7 ust. 1 skreśla się pkt 3;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może 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 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 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) .”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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