DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia wtorek, 26 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 2537

Data: 26.06.2018 10:32:44

UCHWAŁA NR XLVII/636/2018
RADY MIEJSKIEJ RUMI
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej
Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych
przyjaznych środowisku
Na podstawie art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2017 r., poz.519 ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm), Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia
na:
1) dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem,
zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w tym również wyrobów
azbestowych już zdemontowanych – w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) dokonywanie modernizacji systemu ogrzewania budynków polegających na likwidacji indywidualnych
palenisk i kotłowni opalanych węglem lub koksem i zastosowaniu źródeł ciepła mniej szkodliwych dla
środowiska, takich jak gaz, olej, energia elektryczna, biomasa, miejska sieć ciepłownicza, a także na
zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej, takich jak kolektory słoneczne, czy pompy ciepła –
w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dotacji celowych, o których mowa w § 1, udziela się:
1) osobom fizycznym,
2) wspólnotom mieszkaniowym,
3) osobom prawnym,
4) przedsiębiorcom,
5) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 3. 1. Do udzielania dotacji, o których mowa w § 1, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. Nr 362).
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2. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc de
minimis, udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.), w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352
z 24.12.2013r.), a w zakresie pomocy de minimis w rybołówstwie – rozporządzenia Komisji (UE) NR
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L
190 z 28.06.2014r.).
3. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie.
b) informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311 ze zm.). Załącznik do ww. rozporządzeń stanowi Formularz informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
4. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

do

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie.
b) informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz.U. Nr 121, poz. 810). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę.
5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. obowiązuje do dnia 31 grudnia
2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego
wygaśnięcia należy ograniczyć udzielanie pomocy de minimis zgodnie z czasem obowiązywania tego
rozporządzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie
zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na
przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych
środowisku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 grudnia 2015 roku, poz. 4497).
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi
Ariel Sinicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/636/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 24 maja 2018 r.
Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na dofinansowanie kosztów
związanych z demontażem wyrobów azbestowych ich transportem
i składowaniem.
§ 1.
Celem przyspieszenia procesu eliminowania azbestu z nieruchomości znajdujących na terenie miasta Rumi,
wprowadza się program polegający na udzielaniu dotacji właścicielom, zarządcom lub użytkownikom
nieruchomości na terenie których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, na przedsięwzięcia mające na
celu ich usunięcie.
§ 2.
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych,
ich zabezpieczeniem, transportem i składowaniem odpadów.
§ 3.
1. Wnioski o dotację rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.
2. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta.
§ 4.
1. W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o przyznanie dotacji, określający planowane przedsięwzięcie, ilość azbestu jaka jest planowana do
usunięcia/powierzchnię z jakiej ma być usunięty,
2) akt własności nieruchomości,
w przypadku budynków stanowiących własność wspólną – pisemną zgodę wszystkich
współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych – uchwałę
wspólnoty mieszkaniowej/uchwałę właściwego organu spółdzielni mieszkaniowej, w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie przedsięwzięcia,
3) szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia.
2. Formularz wniosku o przyznanie dotacji stanowi integralną część niniejszego załącznika.
§ 5.
Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń aż do czasu wyczerpania środków na ten cel w budżecie
Gminy Miejskiej Rumia na dany rok.
§ 6.
Wysokość dotacji wynosi:
1) w przypadku osób o których mowa w § 2 pkt. 1, 3-5 niniejszej uchwały - 50% kosztów związanych
z usuwaniem odpadów azbestowych, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, nie więcej jednak niż
1.200 zł, na jedną nieruchomość
z zastrzeżeniem pkt 3;
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2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych,
o których mowa w § 2 regulaminu, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek;
3) w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów
azbestowych, o których mowa w § 2 regulaminu, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek;
§ 7.
1. Dotacji udziela się po zawarciu umowy, która określi zasady przeprowadzenia przedsięwzięcia, termin
realizacji, sposób odbioru prac oraz przekazania i rozliczenia dotacji.
2. Wypłata dotacji następuje po wykonaniu przedsięwzięcia.
3. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa wspólnoty mieszkaniowej…………………..............
......................................................................................................................................................
2. Adres
zamieszkania/siedziba
……………………………………….........................................................................................

wnioskodawcy

3. Telefon .....................................................................................................................................
4. NIP......................................……………………………………………………………..........
5. PESEL......................................................................................................................................
6. Nazwa banku i numer rachunku ...............................................................................................
7. Termin wykonania-zakończenia inwestycji ………………………………………………….
8. Opis przedsięwzięcia, w tym ilość azbestu planowanego do usunięcia/powierzchnia, z jakiej ma być
usunięty.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Załączniki:
a) akt własności budynku
b) pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem przez pracownika Urzędu Miasta
c) pisemna zgoda współwłaścicieli budynku/uchwała wspólnoty mieszkaniowej/uchwałę właściwego organu
spółdzielni mieszkaniowej
d) szacunkowy kosztorys prac
............................................................
Data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/636/2018
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 24 maja 2018 r.
Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na dofinansowanie
kosztów związanych przedsięwzięciami polegającymi na stosowaniu systemów grzewczych przyjaznych
środowisku
§ 1.
Celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery, wprowadza się program wspierania stosowania systemów grzewczych przyjaznych środowisku
poprzez udzielanie dotacji właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości na:
1) dokonywanie modernizacji systemu ogrzewania (c.o. i c.w.) polegającym na likwidacji indywidualnych
palenisk i kotłowni opalanych węglem lub koksem i zastosowaniu źródeł ciepła mniej szkodliwych dla
środowiska: gaz, olej, energia elektryczna, miejska sieć ciepłownicza.
2) dokonywanie modernizacji systemu ogrzewania (c.o. i c.w.) polegającej na likwidacji indywidualnych
palenisk i kotłowni opalanych węglem lub koksem i zastosowaniu kotłów opalanych biomasą spełniających
wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy) (Dz. U. poz. 1690).
3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej: kolektory słoneczne i pompy ciepła.
§ 2.
1. Wnioski o dotację rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.
2. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta.
§ 3.
1. W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o przyznanie dotacji, określający dotychczasowy i nowy sposób ogrzewania
2) akt własności mieszkania/domu,
3) w przypadku budynków stanowiących własność wspólną – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli,
a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody
na wykonanie przedsięwzięcia,
4) szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia.
5) ogólne techniczne warunki dostawy gazu, energii elektrycznej lub ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do
faktycznego, np. opinia kominiarska, pozwolenie na budowę domu.

ustalenia stanu

3. Formularz wniosku o przyznanie dotacji stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń aż do czasu wyczerpania środków na ten cel w budżecie
miasta na dany rok.
§ 5.
1. Wysokość dotacji wynosi 30% kosztu przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 1000 zł – w przypadku
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 niniejszego załącznika.
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2. W przypadku wspólnot mieszkaniowych kwotę dotacji oblicza się jako iloczyn liczby lokali w budynku,
których dotyczy przedsięwzięcie i kwoty, o której mowa w ust. 1, nie może ona jednak wynieść więcej niż 30%
kosztu całej inwestycji.
§ 6.
1. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację na zmianę sposobu ogrzewania, zobowiązany jest do trwałej
likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania przed odbiorem prac przez gminę, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku powrotu do poprzedniego sposobu ogrzewania, wnioskodawca, któremu przyznano dotację
na zmianę sposobu ogrzewania zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wypłaty dotacji przez gminę.
3. Likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania nie jest wymagana w przypadku przyznawania dotacji
na montaż odnawialnych źródeł ciepła, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
§ 7.
1. Dotacji udziela się po zawarciu umowy, która określi zasady przeprowadzenia przedsięwzięcia, termin
realizacji, sposób odbioru prac oraz przekazania i rozliczenia dotacji.
2. Wypłata dotacji następuje po wykonaniu przedsięwzięcia.
3. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy……………………………………………………….
2. Adres zamieszkania ………………………………………..........................................
3. Telefon .....................................................................................................................................
4. NIP......................................……………………………………………………………..........
5. PESEL......................................................................................................................................
6. Nazwa banku i numer rachunku ...............................................................................................
7. Rodzaj własności *: a) budynek mieszkalny istniejący



b) nowopowstający



c) lokal mieszkalny



8. Obecny system ogrzewania…………………………………………………………….
9. Planowany system ogrzewania:*
a) ogrzewanie gazowe



b) ogrzewanie olejowe



c) ogrzewanie elektryczne



d) ogrzewanie biomasą



e)

kolektory słoneczne

f)

pompy ciepła




10. Data wykonania inwestycji …………………………………………………...
11. Ewentualne dodatkowe informacje ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………..
12. Załączniki:
a) akt własności budynku/akt własności lokalu mieszkalnego;
b) pisemna zgoda współwłaścicieli/uchwała wspólnoty mieszkaniowej
c) ogólne techniczne warunki dostawy gazu (Gazownia) lub energii elektrycznej (Energa) lub ciepła (OPEC)
w celach grzewczych
d) szacunkowy kosztorys (wykonany przez projektanta lub wnioskodawcę)
e) inne
……………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy
Uwaga: Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła
ogrzewania – ten warunek nie dotyczy przedsięwzięć polegających na montażu odnawialnych źródeł
energii, np. kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
*właściwe zakreślić

