UCHWAŁA NR XI/215/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji
obejmujących demontaż i likwidację odpadów azbestowych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz kryteria wyboru zadań
§ 1. 1. Dotacja celowa przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
w szczególności:
1) osobom fizycznym,
2) wspólnotom mieszkaniowym,
3) osobom prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym,
4) przedsiębiorcom.
2. Dotacja celowa przysługuje podmiotom które po 21 grudnia 2010 r. na nieruchomościach
zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni, zrealizowały inwestycje polegające na:
1) demontażu i likwidacji elementów obiektów budowlanych zawierających azbest lub likwidacji odpadów
zawierających azbest zdemontowanych z obiektów budowlanych i zalegających w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
2) likwidacji zbiornika bezodpływowego i wykonaniu legalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 2. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (imię i 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 § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.
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 dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu i informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn.
zm.2)).
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
1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, M.P. z 2013 r. poz. 729, 821, Dz.U. z 2014 r. poz. 40,
47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, M.P. z 2014 r. poz. 648, 790, Dz.U. z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 881

2) Zmiany

zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 276 i w Dz.U. z 2014 r. poz. 1543
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dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie
dotacji.
4. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych przez
wnioskodawcę.
§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt
1 należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:
1) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile
jest ono wymagane,
3) rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę koszty,
4) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac
oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych,
5) kartę przekazania odpadu do utylizacji.
2. Dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 przysługuje w wysokości odpowiadającej
sumie:
1) 90% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych nie przekraczających 20 000 zł,
2) 75% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 20 000 zł jednak nie przekraczających
łącznie 40 000 zł,
3) 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 40 000 zł.
3. Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł.
4. Kosztem kwalifikowanym inwestycji o których mowa w niniejszym paragrafie jest koszt demontażu,
zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
§ 4. 1. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt
2 należy załączyć:
1) kopię oświadczenia o odbiorze technicznym przyłącza do sieci wydaną przez właściciela sieci
kanalizacyjnej,
2) kopię geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza,
3) rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów zakupu studni
kanalizacyjnej lub pompy, jeżeli zostały poniesione.
2. Dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 następuje według następujących zasad:
1) jednorazowa dotacja w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i wyrażonej w metrach długości bieżącej
wykonanego przykanalika mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku,
2) jednorazowa dotacja w wysokości 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy, w przypadku,
gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia.
§ 5. 1. Udzielane 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.).
2. Przyznanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Dotacje przedsiębiorcom udzielane będą według zasad wynikających z niniejszej uchwały, przy czym
w skali roku dla przedsiębiorców przeznacza się nie więcej niż 10% wszystkich środków przeznaczonych na
udzielanie dotacji.

Id: B4D63E24-8B3F-409F-A3EA-01FAE8C269B9. Podpisany

Strona 2

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 6. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem a Gminą
Miasta Gdyni.
2. Umowa określa w szczególności:
1) strony umowy,
2) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,
3) wysokość przyznanego dofinansowania,
4) sposób wypłaty dofinansowania.
§ 7. 1. Wnioski spełniające warunki niniejszego regulaminu będą rejestrowane i rozpatrywane według
kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok, a po wyczerpaniu
środków - w następnym roku budżetowym.
2. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz
informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanych wniosków oraz realizowanych zadań, a także
przeprowadzić kontrolę prac objętych dofinansowaniem.
3. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy dotowanego lub w kasie
Urzędu Miasta Gdyni, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 8. Uchyla się §1 ust. 3 i 4 oraz §5 i §6 uchwały 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.
§ 9. Do wniosków o udzielenie dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały stosuje się uchwałę o której mowa w §8.
§ 10. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych krajowych i europejskich nie może
przekroczyć łącznej sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej
inwestycji.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski
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