UCHWAŁA NR XL/1167/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania
służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie
ogrzewania węglowego na proekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz
art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r.
poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056,
poz. 2290, z 2018r. poz. 9 i 88), w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń emitowanych w wyniku
eksploatacji pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczania emisji innych
substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie miasta Szczecin,
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta na zadania służące
ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym, na terenie
administracyjnym miasta Szczecin.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzą z budżetu Miasta.
§ 3. Uchwała określa sposób udzielania dotacji, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
obejmujących trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych,
przynależnych i użytkowych, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie gazowe,
3) ogrzewanie elektryczne,
4) odnawialne źródło energii,
5) ogrzewanie piecem na pellet;
§ 4. Beneficjentami dotacji mogą być:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną,
4) przedsiębiorcom,
5) osobom prawnym, będącymi właścicielami lub posiadającymi inny tytuł prawny do lokali
mieszkalnych, położonych w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
§ 5. 1. Dotacja może być udzielona na wniosek.
2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
3. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu
do uzupełnienia, zostaną odrzucone.
4. Gmina może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:
1) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku
budżetowym;
2) złożenie wniosku w terminie nie gwarantującym, możliwości wykonania i całkowitego rozliczenia
przedsięwzięcia w danym roku budżetowym.
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5. Wnioskodawcy, którym odmówiono udzielenia dotacji z przyczyn określonych w ust. 4, mogą
wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji w kolejnych latach do czasu udzielania dotacji.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na realizację zadania
odpowiadające jego wkładowi własnemu w wysokości określonej w porozumieniu o udzieleniu
dotacji.
7. Niepodpisanie porozumienia przez Wnioskodawcę uznaje się za jego rezygnację z dotacji.
8. Wnioskodawca podpisując porozumienie o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji
zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
9. Porozumienie o udzieleniu dotacji określa rodzaj inwestycji oraz warunki jej realizacji
i dofinansowania, w szczególności:
1) opis inwestycji, w tym cel, na jaki dotacja celowa została przyznana,
2) wysokość udzielanej dotacji celowej,
3) termin wykonania inwestycji,
4) tryb kontroli wykonywania inwestycji,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.
10. Udzielona dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków poniesionych przed
datą zawarcia porozumienia.
11. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015r.
12. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wyboru wykonawcy inwestycji, zgodnie z zapisami
porozumienia o przyznaniu dotacji oraz z przepisami prawa, w tym szczególności ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o ile Wnioskodawca jest zobowiązany do
stosowania wyżej wymienionej ustawy.
13. Przekazanie dotacji nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Wnioskodawcę, po przyjęciu
przez Gminę prawidłowego rozliczenia wskazanego w porozumieniu o udzieleniu dotacji.
14. 1) Dotacje stanowić będą, dla pomiotów prowadzących działalność gospodarczą, pomoc de
minimis.
2) Udzielanie pomocy publicznej będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji
Unii Europejskiej 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
Nr 352 z 24.12.2013).
3) Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, obowiązani są
do przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r.
poz. 362) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r.
Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).
4) Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis do wniosku
o udzielenie pomocy de minimis, zobowiązani są dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w okresie
obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz
informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
5) W przypadku podmiotów korzystających z pomocy de minimis ogranicza się termin
obowiązywania uchwały zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013,
które będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania jego przepisów
w 6-miesięcznych okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.
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§ 6. 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych na realizację zadania,
w szczególności:
1) kosztów demontażu palenisk węglowych (wywóz gruzu);
2) kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów (opinii i projektów);
3) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;
4) niezbędnych kosztów poniesionych na uruchomienie nowej instalacji;
5) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego
wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
4. Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające
normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
5. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
§ 7. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje podawana będzie corocznie
w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin, po uchwaleniu uchwały budżetowej przez Radę Miasta Szczecin.
2. W ogłoszeniu o naborze wniosków wskazane będą ponadto:
1) termin składania wniosków;
2) miejsce i forma składania wniosków;
3) informacje dotyczące przyznawania dotacji;
4) katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji;
5) katalog kosztów kwalifikowanych.
§ 8. 1. Gmina zastrzega sobie prawo:
1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie zakończył realizacji
zadania, na które została przyznana dotacja lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył
dotacji, w terminie wskazanym w porozumieniu lub nienależycie wykonywał porozumienie,
2) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji w okresie do 5 lat od daty podpisania porozumienia,
3) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:
a) nienależycie wykonywał porozumienie,
b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu, w postaci urządzeń
niespełniających wymogów określonych w niniejszym Programie.
2. Żądania zwrotu dotacji w całości lub w części wraz z odsetkami na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie od 1 czerwca 2018r. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat
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