
UCHWAŁA NR XXVI/268/2016
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady  i tryb udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Pomorza” - edycja 2016 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący                                                                             
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3173



         
         
         
 

 

 

 

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” 
- edycja 2016 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku. 

 

 

§ 1.  
 

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz tryb postępowania w sprawie dotacji i sposobu jej rozliczania w związku  
z podejmowaniem działań mających na celu redukcję substancji szkodliwych do atmosfery w ramach 
konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwane dalej „Zasadami”. 

2. Gmina Miejska Rumi może udzielać dotacji, o której mowa w ust. 1, osobom fizycznym  
i wspólnotom mieszkaniowym w celu finansowania działań ekologicznych realizowanych na terenie 
Miasta Rumi polegających na likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe obejmujących węgiel lub  koks 
i zastąpienia ich: 

1) ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej,  
2) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, 
3) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii z wyłączeniem kotłów opalanych 

biomasą. 
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielana wyłącznie na realizację zadań o których mowa 

w ust. 2, nie rozpoczętych, zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu „Czyste powietrze 
Pomorza” edycja 2016 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, posiadających dokumentację fotograficzną stanu istniejącego źródła ciepła przed 
modernizacją. 

4. Dotacja, o której mowa ust.1, zostanie przekazana tym spośród podmiotów, o których mowa  
w §1 ust. 2, którzy wyróżnili się  najlepszym efektem ekologicznym wyrażonym wielkością 
uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zawarli umowę z Gminą Miejską 
Rumia o udzielenie dotacji, a których zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania przez 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 
§ 2.  

 
W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze 
Pomorza” - edycja 2016, dotacja celowa będzie udzielana w trybie zapisów Uchwały Nr XVII/150/2015 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/268/2016

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 18 sierpnia 2016 r.
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rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane 
z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.  
 

§ 3.   
 
1. Ubiegający się o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, winni złożyć wniosek  

w Urzędzie Miasta Rumi, w terminie podanym do publicznej wiadomości. Za termin złożenia 
wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. 

2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku 
stanowi integralną część do niniejszych Zasad.  

3. Wnioski, złożone po obowiązującym terminie składania wniosków, pozostawione zostaną bez 
rozpatrzenia. 

4. Wnioski niekompletne, nieuzupełnione przez wnioskodawcę we wskazanym terminie, będą 
pozostawione bez rozpatrzenia. 

5. Wnioski dotyczące zadań zrealizowanych przed terminem rozstrzygnięcia konkursu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pozostawione 
zostaną bez rozpatrzenia. 

6. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające niezbędne załączniki będą rozpatrywane 
według kolejności określonej w § 4. 

 
§ 4 

 
1. Wnioski oceniane są przez komisję oceniającą powołaną przez Burmistrza Miasta, stosując zasady 

określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dla 
konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016.  

2. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest wystarczająca z uwagi na zbyt 
dużą liczbę złożonych wniosków o przyznaniu dotacji, w pierwszej kolejności będzie decydował 
planowany efekt ekologiczny wyrażony w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie 
daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta Rumi. 

3. W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego do 
udzielenia dotacji, dotacja może zostać przyznana kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia 
dotacji.  

 
§ 5.  

 
1. Na dotację, o której mowa w §1 ust.1 składają się środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środki własne budżetu Miasta Rumi. 
2. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego 
modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.  
W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi nie więcej niż: 

1) kotły opalane gazem, olejem opałowym: 
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, 
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny, 

2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła, 
3) kolektory słoneczne: 

a) 6 000 zł na jeden budynek jednorodzinny, 
b) 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny 

4) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: 
a) 20 000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, 
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b) 30 000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.  
3. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 10 % kosztów kwalifikowanych 

modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość 
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż: 

1) 750 zł – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszego 
załącznika, 

2) 1000 zł – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego załącznika. 
4. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, kwotę dotacji o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu, 

oblicza się jako iloczyn liczby lokali w budynku, których dotyczy przedsięwzięcie i kwoty, o której 
mowa § 5.  ust. 3, nie może ona jednak wynieść więcej niż 30% kosztu całej inwestycji.  

5. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na: 
1)  zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: 
 a) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym, 
 b) pomp ciepła, 

 c) kolektorów słonecznych. 
2) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. 
6. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez 

Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz. 
7. Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty: 
1) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, 

w którym usytuowane jest obecne źródło ciepła (np. akt notarialny; w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych - uchwała o składzie zarządu/pełnomocnictwo oraz uchwała udzielająca zgodę na 
przeprowadzenie prac związanych z wymianą źródła ogrzewania), 

2) dokumentacja fotograficzna obiektu, obrazującą jego stan przed rozpoczęciem prac, umożliwiająca 
porównanie z dokumentacją powykonawczą (wersja papierowa i elektroniczna). 

 
§ 6.  

 
1. Wnioski oceniane są przez Komisję powoływaną przez Burmistrza Miasta Rumi (w skład komisji 

wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Rumi), z uwzględnieniem wymogów niniejszych Zasad.  
2. Burmistrz Miasta Rumi kierując się opinią Komisji,  po zakończonej ocenie Funduszu, podejmuje 

decyzję w sprawie zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
3. Zakwalifikowani do uzyskania dotacji Wnioskodawcy otrzymują pisemne potwierdzenie, wraz  

z informacją o obowiązkach dotyczących rozliczenia zadania w przypadku uzyskania 
dofinansowania.  

 
§ 7.  

 
1. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
2. Umowa z Wnioskodawcą zostanie zawarta przed wykonaniem zadania po przedstawieniu kopii 

zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia.  
3. Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając 

następujące dokumenty: 
1) kopię imiennych rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel,  
2) kopię protokołu odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają), 
3) kopię umowy z Zakładem Gazownictwa lub protokół kontroli technicznej z Rejonu Energetycznego 

(o ile przepisy tego wymagają),   
4) oświadczenie o złomowaniu pieca węglowego, umowę o przeniesieniu jego własności na inny 

podmiot albo oświadczenie o rozbiórce pieca kaflowego, 
5) dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa i elektroniczna). 
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4. Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki kwalifikowane, poniesione przez 
Wnioskodawcę po ogłoszeniu wyników konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

5. Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie do 15.11.2017 r. 
6. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy 

po realizacji inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 3. 
7. Szczegółowe warunki przyznania dotacji w tym: opis zadania, termin wykonania, wysokość dotacji, 

tryb płatności oraz sposób kontroli rozliczenia określać będzie umowa zawarta z otrzymującym 
dotację. 

 
§ 8.  

 
1. W przypadku ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej, w zakresie budynków 
gospodarczych, lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, pomoc taka stanowić będzie 
odpowiednio: 

1) 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 grudnia 2013 r., str. 1), 

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24 grudnia 2013 r., str. 9),  

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 712/2014 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 190  
z 28 czerwca 2014 r., str.45). 

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1, do wniosku o dofinansowanie zadań, 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, należy dołączyć informacje, o których mowa w art. 
37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), tj.: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie ubiegający się o  finansowanie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych lub oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, 
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie, 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 
53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 
 

§ 9.  
 

1. Wnioskodawcy którzy uzyskali dotację na zadania, o których mowa w §1 ust. 2 na podstawie 
przepisów niniejszej uchwały nie są uprawnieni do uzyskania dofinansowania na to samo zadanie 
na podstawie innych Uchwał Rady Miejskiej Rumi.  

2. Tryb odwoławczy od decyzji Burmistrza, o której mowa w § 6 ust. 2,  nie przysługuje. 
3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana 

podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie 
na stronie www.um.rumia.pl. 
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                                         Urząd Miasta Rumi 
                                           

   
 

WNIOSEK 
o dofinansowanie zadań z zakresu  modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta  

Rumi przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 
 
 

I. NAZWA ZADANIA 
 
Proszę o dofinansowanie modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów opalanych 
węglem/koksem* i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem/olejem opałowym*, źródłami ciepła 
wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła/kolektory słoneczne, podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej, w budynku jednorodzinnym (stanowiącym własność osób fizycznych) / wielorodzinnym 
(w którym funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe) zlokalizowanym przy ulicy 
……......................................................……................ nr domu …………... nr mieszkania………………..  
w  Rumi 
 
II. WNIOSKODAWCA 
 
1. Imię: ...................................................................................................................................................... 
2. Nazwisko: .............................................................................................................................................. 
3. Adres zamieszkania ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
4. NIP: ....................................................................................................................................................... 
5. PESEL: .................................................................................................................................................. 
6. Seria i numer Dowodu Osobistego, data wydania, organ wydający: .................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
7. Telefon do kontaktu: ............................................................................................................................. 
8. Adres e-mail: ........................................................................................................................................ 
 
 
III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 
Opis zadania ………………………….............……………………………………................................ 
……………………………………............……………………………..........………………………… 
……………………………………….............…………………………..…….……………………….. 
(adres nieruchomości, której dotacja dotyczy, charakter prac) 
Data rozpoczęcia zadania: ....................................................................................................................... 
Data planowanego zakończenia zadania: .....................................................................................………. 
Koszty kwalifikowane brutto .................................................................................................. ………..zł. 
 

 
IV. DANE DO PRZELEWU DOTACJI 
1. Właściciel Konta Bankowego: ............................................................................................................... 
2. Nazwa Banku do którego ma być przekazane dofinansowanie: ............................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
3. Nr konta: ................................................................................................................................................ 
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V. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

Przed modernizacją Po modernizacji  

Paliwo  

rodzaj 
Węgiel 
[tona]  

Koks 
[tona] 

Węgiel3 

[tona] 

gaz 
ziemny 

[m3] 

olej 
opałowy 

[l] 

podłączenie 
do m.s.c 
(węzły 
cieplne) 

[GJ] 

pompa 
ciepła 

instalacja 
solarna 

roczne 
zużycie1             

    
Moc nominalna 

(kW)/ 
powierzchnia [m2]  

                

Ilość źródeł ciepła 
ogółem2                 

 
1/ w przypadku instalacji solarnej należy podać łączną powierzchnię czynną (m2) 
2/ w przypadku instalacji solarnej podać ilość kolektorów przyjęto, że ilość energii uzyskanej z 1m2 kolektora wynosi 
1,8 GJ na rok 
3/  podać wartość po uwzględnieniu redukcji wynikającej z zastosowania nowych źródeł (np. kolektora słonecznego, 
pompy ciepła), w przypadku likwidacji wszystkich źródeł węglowych wpisać  0  
 
 
VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 
1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w budynku/lokalu mieszkalnego. 
2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/lokalu przez przedstawicieli Urzędu 
Miasta Rumi na każdym etapie realizacji wniosku. 
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi. 
 
 
…………………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
 
Wymagane załączniki: 
1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, 
w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej). 
2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną zgodę 
współwłaścicieli na realizację inwestycji. 
3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
4. W przypadku zmiany sposobu ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą aktualne warunki techniczne 
podłączenia do sieci, względnie kopia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia. 
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