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UCHWAŁA NR XXVIII/305/2020
RADY GMINY SŁUPSK
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z ochroną środowiska obejmujące budynki wielorodzinne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1378, poz. 1565). Rada Gminy Słupsk,
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych (zwanych dalej dotacjami) na
dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z ochroną środowiska, realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,
osób prawnych, przedsiębiorców, (zwane dalej podmiotami uprawnionymi), w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XX/233/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu
Gminy Słupsk na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk
Dariusz Perlański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/305/2020
Rady Gminy Słupsk
z dnia 10 listopada 2020 r.
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH, ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SŁUPSK, NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
OBEJMUJĄCE BUDYNKI WIELORODZINNE
Dotacja udzielana jest na inwestycję bezpośrednio związane z ochroną środowiska, realizowane na
terenie Gminy Słupsk - w zakresie zakupu wraz z wymianą stałopalnego źródła ciepła opalanego węglem –
realizowane w lokalach znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w tym:
1) gazowe kotły centralnego ogrzewania wraz z przyłączem,
2) kotły opalane biomasą co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012,
3) elektryczne instalację grzewcze (maty grzewcze, grzejniki, kocioł elektryczny),
4) kotły opalane ekogroszkiem co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012,
5) zasobniki c.w.u oraz instalację c.o współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego
ogrzewania,
6) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez wymiennikowy węzeł cieplny (zakup i montaż
wymiennikowego węzła cieplnego).
§ 2.
1. O dofinansowanie mogą wystąpić podmioty uprawnione posiadające prawo własności do lokalu
mieszkalnego położonego na terenie Gminy Słupsk.
2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nie zaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz
innymi należnościami wobec Gminy Słupsk.
3. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, stanowiący
Załącznik nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej.
4. Za koszty kwalifikowane inwstycji rozumie się, koszty poniesione po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
§ 3.
1. Dotacja obejmuje koszt zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła, przyłącze gazowe, demontaż starego
źródła ciepła, modernizację instalacji c.o i c.w.u. znajdujące się wyłącznie w lokalu położonym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i zgodność
z polskimi normami.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek (odpis aktu
notarialnego),
2) w przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji,
3) w przypadku podmiotów uprawnionych prowadzących działalność gospodarczą wszystkie zaświadczenia
o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie w roku, w którym
wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających ten rok lat, albo oświadczenia
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o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
4) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, określonych 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 z późn. zm.).
§ 4.
1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań określonych w § 1 ust.1 niniejszych Zasad udzielania
dotacji celowej, określana będzie każdego roku kalendarzowego w budżecie Gminy Słupsk, nie dłużej jednak
niż do 2024 roku.
2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej.
3. Wnioski o dofinansowanie zadań określonych w § 1 niniejszych Zasad udzielania dotacji celowej należy
składać w okresie od 2 stycznia do 30 marca każdego roku kalendarzowego.
4. Wnioski bez wszystkich wymaganych załączników określonych wyżej ze względów formalnych nie będą
rozpatrywane.
5. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszej uchwale o dofinansowanie zadań określonych w §
1 Zasad udzielania dotacji celowej, będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków
finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym.
6. W postępowaniu o udzielenie dotacji Komisja Oceny Wniosków może żądać od wnioskodawcy
dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku, w tym danych
dotyczących efektu ekologicznego, osiągniętego w związku z realizacją inwestycji.
§ 5.
1. Dotacja przekazywana jest na podstawie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, po
jej zakończeniu.
2. Rozliczenie dofinansowania następuje po przedłożeniu:
1) oryginału faktur potwierdzających fakt zakupu instalacji (wraz z dowodem zapłaty),
2) protokołu odbioru robót zaakceptowanego przez uprawnionego w tym zakresie inspektora nadzoru lub
oświadczenia podmiotu uprawnionego o zamontowaniu instalacji w własnym zakresie.
3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone
dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzeń 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 352/1 z 24.12.2013r.). Przedsiębiorcy ubiegający się
o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych
w odrębnych przepisach.
4. W przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej
przyznania dotacji, wnioskodawca traci prawo do dotacji poniesionych kosztów na realizację inwestycji
związanej z ochroną środowiska.
5. W przypadku braku środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel, możliwe jest
wstrzymanie dofinansowania.
§ 6.
W celu oceny wniosków i dokonania zakwalifikowania inwestycji do dofinansowania powołuję się
Komisję Oceny Wniosków. Od decyzji Komisję Oceny Wniosków odwołanie nie przysługuje.
§ 7.
Poziom dofinansowania na inwestycje wymienione w § 1 dla jednego wnioskodawcy wynosi: 50 %, jednak
nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
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§ 8.
Podmioty uprawnione mogą otrzymać dofinansowanie na inwestycje określone w § 1 nie częściej niż raz na
5 lat niezależnie od ilości posiadanych lokali mieszkalnych.
§ 10.
1. Wnioskodawca w terminie 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania
zobowiązany jest do stawienia się w Urzędzie Gminy Słupsk celem podpisania stosownej umowy.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 uprawnienie do żądania zawarcia umowy na inwestycję
określone § 1 wygasa.
§ 11.
Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznawania dofinansowania nie przysługuje tryb odwoławczy.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
ADNOTACJE URZĘDU
1. Pieczęć wpływu do Urzędu Gminy
..........................................................
Miejscowość / Data
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
(obejmuję wymianę kotła stałopalnego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych)
WNIOSKODAWCA (imię i nazwisko/nazwa)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ADRES
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nr telefonu (Podanie nr telefonu nie jest informacją niezbędną ale ułatwi kontakt w sprawie realizacji
wniosku)
.................................................
NR KSIĘGI WIECZYSTEJ
I . CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY
1. Wnioskodawca (osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca)
.....................................................................................................................................................
II. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI .......................................................................................
III. PRZEZNACZENIE DOTACJI
1. Nazwa zadania:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Data rozpoczęcia zadania:
......................................................................................................................................................
3. Data zakończenia zadania:
......................................................................................................................................................
4. Opis wybranej technologii:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA* /kopie posiadanych dokumentówzałączone do
wniosku/.
᠆ ..........................................................................
᠆ ..........................................................................
᠆ ..........................................................................
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V. ASPEKTY FINANSOWE ZADANIA
1. Łączny koszt przedsięwzięcia w złotych ……………………………….
VI. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Oświadczam, że przyznaną dotację przeznaczę, zgodnie z niniejszymi „Zasadami udzielania dotacji
celowej w zakresie finansowania kosztów inwestycji związanych z ochrony środowiska” na
sfinansowanie wymienionego w niniejszym wniosku zadania oraz zobowiązuję się przedstawić
kompletną dokumentację finansową potwierdzającą wykorzystanie środków zgodnie z ich
przeznaczeniem w terminie 30 dni od daty zakończenia jego realizacji. Potwierdzam prawdziwość danych
i informacji podanych we wniosku.
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

NA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupsk z siedzibą w Urzędzie Gminy
Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76200 Słupsk.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest realizacja przez Gminę wniosków o przyznanie
dotacji celowej z budżetu Gminy Słupsk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną
środowiska.
4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane
innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
5. Dane te będą wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia
realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoznania wniosku o dotację celową
z budżetu gminy Słupsk.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane.
.........................……….
miejscowość

........................................................
data podpis wnioskodawcy

* Wnioskodawcy, którym przyznana została dotacja zobowiązani są do przechowywania pełnej
dokumentacji dot. przyznanej dotacji przez okres pięciu lat licząc od roku następnego po roku przyznania
dotacji.

