
 
 

UCHWAŁA NR XLI/1256/22 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583), art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 24 i 32 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji zakupu roweru elektrycznego, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały, zwanej dalej 
„dotacją”, obejmujące: 

1) zasady ogólne udzielenia dotacji; 

2) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jego wysokość; 

3) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz wymagane dokumenty; 

4) sposób rozliczenia dotacji. 

Zasady ogólne 

§ 2. 1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

2.  Dotacja może być udzielona danej osobie fizycznej tylko jeden raz. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jego wysokość 

§ 3. Dofinansowaniu w formie dotacji podlega realizacja inwestycji, którą jest zakup roweru wyposażonego 
w pomocniczy napęd elektryczny, o którym mowa w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w celach niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą. 

§ 4. 1. Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł. 

2. Kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu roweru określonego w § 3 niniejszej uchwały. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz wymagane dokumenty 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji odbywa się na podstawie wniosku podmiotu uprawionego do ubiegania się 
o przyznanie dotacji, który powinien zawierać: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 2059



1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe – numer telefonu lub 
adres poczty elektronicznej); 

2) opis inwestycji, na którą przyznana ma zostać dotacja; 

3) planowane koszty inwestycji; 

4) planowany termin realizacji inwestycji; 

5) oświadczenie o tym, iż realizacja inwestycji następuje w celach niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać: 

1) w roku 2022 – w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 15 października; 

2) w roku 2023 i każdym kolejnym roku – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 października. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji składane w okresach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przyjmowane 
i rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Miasta Gdyni, aż do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdyni na dany rok. 

4. Wnioskodawcy, których wnioski zawierają błędy lub braki formalne uniemożliwiające nadanie im biegu, 
zostaną wezwani do ich poprawienia lub uzupełnienia. Nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku w terminie 
14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania 
(decyduje data wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku). Wniosek uzupełniony lub poprawiony 
w terminie uznaje się za złożony w dniu jego uzupełnienia lub poprawienia. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać: 

1) w formie pisemnej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 
10 Lutego 24 w Gdyni; 

2) w formie elektronicznej – w jednym spośród formatów danych wymienionych w Załączniku do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism 
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 180) na adres elektronicznej 
skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP) lub elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni. 

6. Wnioski składane w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym). 

7. O pozytywnym sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem lub 
telefonicznie. 

8. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, jeżeli: 

1) został złożony po zakończeniu realizacji inwestycji; 

2) dotyczy inwestycji, która nie spełnia kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania określonych w §3 
niniejszej uchwały. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony 
pisemnie. 

9. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji następuje w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. 

10. Udzielenie dotacji odbywa się poprzez zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Miasta 
Gdyni. 

11. Wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały rozpatrzone z uwagi na wyczerpanie środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdyni na dany rok, przechodzą na rok 
następny, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel. 

Sposób rozliczenia dotacji 

§ 6. 1. Rozliczenie udzielonej dotacji odbywa się po zrealizowaniu inwestycji, na podstawie przedłożonych 
przez osobę fizyczną, której udzielono dotacji, dokumentów potwierdzających realizację inwestycji. 

2.  Dokumentami potwierdzającymi realizację inwestycji są: 
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1) faktura imienna VAT z wyszczególnionym modelem i numerem ramy zakupionego roweru, 

2) umowa sprzedaży roweru z wyszczególnionym modelem i numerem ramy roweru będącego przedmiotem 
sprzedaży, wraz z potwierdzeniem przelewu ceny zakupu na rachunek bankowy sprzedawcy oraz 
potwierdzeniem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej polegającej na zakupie roweru, jeżeli 
czynność ta podlega opodatkowaniu. 

3.  Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany w umowie rachunek bankowy osoby, której 
udzielono dotacji, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów wymienionych w ust. 2, nie później niż 
w terminie 1 miesiąca od daty ich złożenia. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 
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