DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY GMINY GNIEWINO
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zasad 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. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku
z art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018,
poz. 799 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 z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji
celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”.
§ 2. 1. Prawo do otrzymania dofinansowania przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych.
2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowania zadania realizowanego i zlokalizowanego
w granicach administracyjnych Gminy.
3. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są w szczególności mieszkańcy Gminy Gniewino, będący
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie Gminy.
4. W przypadku ubiegania się o dotację celową przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub
rolniczą, w przypadku gdy dofinansowanie będzie dotyczyć budynków, lokali służących działalności
gospodarczej lub rolniczej, udzielenie dofinansowania:
a) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1);
b) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9).
c) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 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 Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.).
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5. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia można ubiegać się pod warunkiem braku zaległości
w zobowiązaniach podatkowych od posiadanych na terenie Gminy Gniewino nieruchomości.
6. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia wymienionego w § 3 pkt 3 lit. a) można się ubiegać pod
warunkiem, że dach budynku nie jest pokryty azbestem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
7. Wyjątkiem powyższego jest ubieganie się o realizację przedsięwzięcia polegającego na termoizolacji
pokrycia dachowego, stropu jednocześnie z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest.
8. Dofinansowaniem w pierwszej kolejności objęte są zadania określone w § 3 pkt 1) i 2) lit. a).
9. Pozostałe zadania uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku, gdy środki finansowe przewidziane
w budżecie gminy w ramach dotacji celowej nie zostaną wyczerpane. Wówczas o przyznaniu dofinansowania
decyduje kolejność składania wniosków.
10. Dofinansowanie udzielane jest w przypadku zadania opisanego § 3 pkt 1 i 2 w oparciu
o zakwalifikowanie na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest (załącznik nr 2).
11. Terminy związane z naborem wniosków oraz ostateczny termin zakończenia prac i rozliczenia faktur
w danym roku wyznaczone i ogłoszone zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Gniewino.
12. Jeden wnioskodawca może ubiegać się w danym roku o dofinansowanie tylko jednego przedsięwzięcia.
13. 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 następującego przedsięwzięcia:
1) usunięcie odpadów składowanych zawierających azbest w tym: ·odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest;
2) wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest w tym:
a) rozbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
b) montaż materiałów termoizolacyjnych nowego pokrycia dachowego ·materiały: wełna mineralna, wata
szklana, folia izolacyjna, płyty OSB, płyty twarde wiórowe, styropian w tym styrpapa, itp.);
3) termoizolacja:
a) pokryć dachowych, stropów, poddasza,
b) elewacji·materiały termoizolacyjne oraz materiały przeznaczone do ich montaży: styropian, siatka do
płyt styropianowych, kołki montażowe do płyt styropianowych, kleje, tynk, ·w przypadku pokrycia
dachowego dodatkowo: wełna mineralna, wata szklana, folia izolacyjna, styropian w tym styrpapa, itp.
§ 4. Dofinansowanie nie obejmuje:
a) wykonania dokumentacji technicznej;
b) ocieplenia budynków 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 z zastrzeżeniem § 4:
a) 100 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset
złotych 00/100) w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt 1 tj. „usunięcie odpadów składowanych
zawierających azbest – w tym odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”,
b) 100 % kosztów realizacji zadania jednak nie więcej niż 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych
00/100) w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt 2, 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 2 lit.
a) tj. rozbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
- 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych
00/100) w przypadku zadania opisanego w § 3 pkt 2 lit. b) tj. „montaż materiałów termoizolacyjnych
nowego pokrycia dachowego”.
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c) 50 % kosztów realizacji zadania opisanego w § 3 pkt 3, jednak nie więcej niż:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku termoizolacji elewacji jednorodzinnego
budynku mieszkalnego,
- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w przypadku termoizolacji pokrycia dachowego
jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
- 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w przypadku termoizolacji elewacji
mieszkalnych budynków wielorodzinnych, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny,
- 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w przypadku termoizolacji pokrycia dachowego
mieszkalnych budynków wielorodzinnych, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny.
2. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 2a)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
3. Wysokość dotacji oblicza się na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających wysokość
poniesionych kosztów.
§ 6. 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 pozostałych
współwłaścicieli,
b) oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
c) dla zadania opisanego w § 3 pkt 1 - ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest (druk zał. Nr 2 do wniosku o dofinansowanie).
3. W przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis przedsiębiorca zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311 z późn. zm.)
4. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc
de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), zasady dofinansowania określone w niniejszej uchwale
obowiązują̨ do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 7. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków w drodze zarządzenia.
§ 8. 1. Po zakwalifikowaniu danego wniosku do projektu, wnioskodawca zobowiązuje się do przedłożenia
w Urzędzie Gminy Gniewino następujących dokumentów:
1) 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,
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2) kopii umowy na wykonanie prac zawartej z przedsiębiorcą, który jest uprawniony do usuwania wyrobów
azbestowych,
§ 9. 1. Po rozpatrzeniu wniosku i przedstawieniu dokumentów o których mowa w § 8, 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 10.
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 azbestowo-cementowych
usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na miejsce utylizacji, a także miejscu utylizacji
tych wyrobów.
§ 10. Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania wypłacana będzie na wskazany rachunek
bankowy osoby ubiegającej się o dotację w terminie 21 dni od przedłożenia wymaganych dokumentów
w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino.
§ 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 Urzędzie Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8 w jednym egzemplarzu,
w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
3. Wnioski niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Traci moc uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 26 stycznia 2015 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”.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczaca Rady Gminy
Judyta Smulewicz
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