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UCHWAŁA NR XII/208/2019
RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały nr IV/48/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta
Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
na terenie Miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę nr IV/48/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19 lutego 2019 r. poz. 865) zwaną dalej uchwałą,
zmienia się w ten sposób, że w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w paragrafie 4 po wyliczeniu „ Dotacje celowe będą udzielane z przeznaczeniem na realizację inwestycji
związanych z” :
a) pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo
stałe t.j. węgiel lub koks, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną
zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami ciepła lub ogrzewaniem
elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przy czym źródło na paliwo
stałe musi zostać całkowicie i trwale zlikwidowane z wyjątkiem pieców kaflowych
objętych opieką konserwatora zabytków lub posiadających opinię konserwatora
zabytków o konieczności ich zachowania ze względu na walory historyczne pod
warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym”,
b) pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„budową podziemnych lub półpodziemnych zbiorników do gromadzenia odpadów,”,
c) pkt 7) otrzymuje brzmienie:
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„wymianą stolarki okiennej, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej
i izolacyjności akustycznej w budynkach lub lokalach, z wyłączeniem historycznej,
oryginalnej stolarki okiennej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, która ze względu na swoje walory architektoniczne
i historyczne, i zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, powinna zostać zachowana
i poddana konserwacji, przy czym wartość współczynnika przenikania ciepła U dla
nowej stolarki nie może być wyższa niż 0,9 [W/m2K] dla okien (z wyjątkiem
połaciowych) i drzwi balkonowych oraz 1,1 [W/m2K] dla okien połaciowych”.
2) w paragrafie 5 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„Dla inwestycji określonych w § 4 pkt 3), 4) i 5) w uzasadnionych przypadkach
udzielenie dotacji może nastąpić w roku następnym a wysokość dotacji zostanie przyznana
w wysokości określonej dla roku, w którym złożono pełny wniosek o dotację.”;
3) w paragrafie 6 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenia o zamiarze ubiegania się o dotacje będą przyjmowane do dnia przekroczenia
limitu środków finansowych przewidzianych do realizacji na poszczególne zadania
określone w § 4 na dany rok budżetowy.”;
4) w paragrafie 9 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
1) „na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt1) ustala się dotację w zależności od wielkości
powierzchni usuwanych materiałów zawierających azbest:
a) powierzchnia do 200 m2 – dotacja w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż
80 zł/m2,
b) powierzchnia powyżej 200 m2 – dotacja w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej
niż 30 zł/m2,z zastrzeżeniem pkt 8);
2) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt 2) - t.j. systemy drenażowe lub systemy gromadzenia
wody opadowej i roztopowej, ustala się dotację w wysokości 50 % kosztów realizacji inwestycji, jednak
nie więcej niż:
- 1.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 5.000 zł na jeden budynek wielorodzinny,z zastrzeżeniem pkt 8);
3) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt.3) t.j. likwidacja systemów grzewczych na paliwo stałe,
kwotę dofinansowania ustala się w wysokości:
a) do 100% poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2020-2021,
b) do 80% poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2022,
c) do 60% poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2023,lecz nie więcej niż
800 zł/ za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła, z zastrzeżeniem pkt 8):
4) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt 4) t.j. przyłączenie do msc, kwotę dofinansowania
ustala się w zależności od mocy węzła:
a) węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w wysokości 100% poniesionych kosztów, lecz
nie więcej niż 10.000 zł,
b) węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w wysokości 100% poniesionych kosztów,
lecz nie więcej niż 20.000 zł, z zastrzeżeniem pkt 8);
5) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt 5) kwotę dofinansowania ustala się w zależności od
przyjętego rozwiązania:
a) kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m2 powierzchni czynnej kolektora
jednak nie więcej niż:
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- 3.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny;
b) moduły fotowoltaiczne - dotacja w wysokości 1.000 zł do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak
nie więcej niż:
- 5.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 15.000 zł dla pozostałych budynków,
c) pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż
5.000 zł na jedno źródło, z zastrzeżeniem pkt 8);
6) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt 6) t.j. zbiorniki na odpady, kwotę dofinansowania ustala
się w wysokości 80% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000 zł do każdego 1m3 zbiornika,
z zastrzeżeniem pkt 8);
7) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 pkt.7) t.j. wymiana okien, kwotę dofinansowania ustala się
w wysokości 30% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1m2 stolarki okiennej,
z zastrzeżeniem zapisów w pkt 8) i pkt 9),
8) przekazane Dotowanemu środki finansowe nie mogą przekroczyć wysokości dotacji celowej wskazanej
w umowie o udzielenie dotacji celowej;
9) wymiana lub renowacja stolarki okiennej może być wykonana tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu;
10) w przypadku pozyskania przez Gminę Miasta Sopotu środków zewnętrznych na współfinansowanie
inwestycji, o których mowa w § 4, dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na
inwestycje, o których mowa w § 4 może być większa od wartości określonych w pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 7)
niniejszego ust.”
5) w paragrafie 10 dodaje się ustęp 4, który otrzymuje brzmienie
„4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sopotu
Wieczesław Augustyniak

