UCHWAŁA NR III/22/2014
RADY GMINY GNIEWINO

z dnia 30 grudnia 2014r
w sprawie: finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu
Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych
„ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 5941), a także art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 2 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013.1232 3 z późn. zm. )
RADA GMINY GNIEWINO

uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw
proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”.
§2
1. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości położonej na terenie Gminy Gniewino na realizację przedsięwzięcia na tej
nieruchomości, pod warunkiem braku zaległości w zobowiązaniach podatkowych od posiadanych na
terenie Gminy Gniewino nieruchomości.
3. Dofinansowaniem w pierwszej kolejności objęte są zadania ujęte w § 3 pkt 1, 2, pozostałe zadania
uzyskają dofinansowanie tylko w wypadku, gdy środki finansowe przewidziane w budżecie gminy
w ramach dotacji celowej nie zostaną wyczerpane.
4. Dofinansowanie udzielane jest w wypadku zadania opisanego § 3 pkt. 1, 2 w oparciu
o zakwalifikowanie na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest (zał. 2), która zweryfikowana zostanie przez Komisję ds. rozpatrywania
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Dz.U. z 2013r. poz. Nr 645 i poz. Nr 1318, Dz.U. z 2014r. poz. Nr 379 i poz. Nr 1072
Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.
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złożonych wniosków o której mowa w § 7.
W wypadku zadań opisanych w § 3 pkt. 3 - 4 o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data złożenia
wniosku.
6. Terminy związane z naborem wniosków oraz ostateczny termin zakończenia prac i rozliczenia faktur
w danym roku wyznaczone zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Gniewino oraz ogłoszone zostaną
w zarządzeniu Wójta Gminy Gniewino.
7. Jeden wnioskodawca może ubiegać się w danym roku o dofinansowanie tylko jednego
przedsięwzięcia wymienionego w § 3.
8. Przedsięwzięcie mające za zadanie osiągnięcie celu ekologicznego winno być zrealizowane na
terenie obiektu budowlanego, ze wskazaniem jego przeznaczenia i powierzchni, w całości.
§3
Dotacja celowa może być przyznana na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
1. likwidacji wyrobów zawierających azbest, poprzez:
1) usunięcie odpadów składowanych zawierających azbest – w tym odbiór, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest
2) wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w tym:
a) rozbiórkę, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest,
b) montaż materiałów termoizolacyjnych nowego pokrycia dachowego
(w tym: wełna mineralna, wata szklana, folia izolacyjna, płyty OSB, płyty twarde wiórowe, styropian
w tym styrpapa, itp.),
( których celem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest;)
2. dociepleniu pokryć dachowych, stropów i elewacji na budynkach mieszkalnych
( w tym: materiały termoizolacyjne oraz materiały przeznaczone do ich montaży: styropian, siatka
do płyt styropianowych, kołki montażowe do płyt styropianowych, kleje, tynk, a w wypadku
pokrycia dachowego dodatkowo: wełna mineralna, wata szklana, folia izolacyjna, styropian w tym
styrpapa, itp.)
- którego celem jest osiągnięcie redukcji strat ciepła
3. zakupie i montażu urządzeń służących pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, pompy ciepła itp.),
- którego celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
4. zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków dla terenów nie objętych systemem
kanalizacji sanitarnej
- których celem jest redukcja zanieczyszczeń ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw
domowych
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5. utylizacji papy
§4
Dofinansowanie nie obejmuje:
a) wykonania dokumentacji technicznej
b) ocieplenia budynków mieszkalnych nowobudowanych (nie posiadających odbioru Powiatowego
Nadzoru Budowlanego) oraz tych, których odbiór nastąpił w okresie 5 lat przed datą złożenia
wniosku
o dofinansowanie
§5
1. Dotacja obejmuje:
1. 100 % kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem § 4, jednak nie więcej niż: 2 700,00 zł (słownie:
dwa tysiące siedemset złotych 00/100) w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt. 1 ppkt. 1
2. 100 % kosztów realizacji zadania jednak nie więcej niż: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset
złotych w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt. 1 ppkt. 2, (słownie: osiem tysięcy pięćset
złotych)
- z czego: 100 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt. 1 ppkt. 2 a oraz 50 % kosztów
realizacji zadania, jednak nie więcej niż: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt. 1 ppkt. 2 b,
3. 50 % kosztów realizacji zadania opisanego w § 3 pkt. 2, 3, 4, 5 z zastrzeżeniem § 4, jednak nie
więcej niż:
a) 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) w przypadku ocieplenia jednorodzinnego
budynku mieszkalnego,
b) 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w przypadku wspólnot
mieszkaniowych, w których wyodrębniono mieszkania więcej niż jednego właściciela, jednak nie
więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny
c) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na inwestycje ekologiczne w postaci zakupu i
montażu urządzeń służących pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii
d) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na inwestycje ekologiczne w postaci zakupu i
montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
d) 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/ 100) na zadanie polegające na utylizacji papy.
2. Wysokość dotacji oblicza się na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wysokość
kosztów.

§6
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1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na realizację zadania określonego w §3 winny złożyć
stosowny wniosek do Urzędu Gminy Gniewino (druk: załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) w
terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru wniosków.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność lub użytkowanie wieczyste
nieruchomości - w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy
dołączyć zgodę współwłaścicieli,
b) dla zadania opisanego w § 3 pkt. 1 - ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest (druk zał. Nr 2 do wniosku o dofinansowanie),
§7
1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków, która w ciągu 21 dni od końcowego
terminu składania wniosków, na podstawie dokumentów wymienionych w § 7 oraz oględzin
nieruchomości, rozpatrzy wniosek i zdecyduje o kwalifikacji do realizacji, powiadamiając o tym
pisemnie wnioskodawcę.

2. Zadaniem Komisji jest:
a)

sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszej uchwały,

b) wnioskowanie do Wójta Gminy Gniewino o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.
c) potwierdzenie na podstawie wizji w terenie wykonania prac w zakresie określonym we wniosku.

§8
Po zakwalifikowaniu danego wniosku do projektu, wnioskodawca zobowiązuje się do przedłożenia
w Urzędzie Gminy Gniewino następujących dokumentów:
kopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru usunięcia



wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót lub kopii pozwolenia na rozbiórkę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku,
kopii umowy na wykonanie prac zawartej z przedsiębiorcą który jest uprawniony do usuwania



wyrobów azbestowych,

§9
1. Po przedstawieniu dokumentów zawiera się umowę pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Gniewino
2. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy o zakończeniu prac ( zał. nr. 3)
oraz
przedłożenia w Urzędzie Gminy kopii dokumentów potwierdzających wysokość kosztów z roku, w
którym ubiegał się o dotację (oryginał do wglądu) w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego, w
wyznaczonym terminie zgodnie z §2, pkt. 6.
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3. Ponadto wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia kopii oświadczenia przedsiębiorcy
usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - zgodnie z § 8
ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowocementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na miejsce utylizacji, a
także miejscu utylizacji tych wyrobów.
§ 10
Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek
bankowy osoby ubiegającej się o dotację, po przedłożeniu dokumentów i po dokonaniu wizji lokalnej w terminie 14 dni.
§ 11
1. Druki wniosków o przyznanie dotacji dostępne będą na stronie internetowej Gminy Gniewino jak
również w budynku Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 20/4.
2. Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest
przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
Traci moc uchwała nr XLIX /370/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia 2014
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz

rozliczania dotacji

celowej „ZIELONE CZEKI

EKOLOGICZNE” z budżetu Gminy Gniewino
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Judyta Smulewicz
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