
Załącznik do Uchwały Nr X.96.2015
Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANI E
KOSZTÓWINWESTYCJI ZWI ĄZANYCH

Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W GMINIE USTKA

Zasady ogólne.

§ 1.
Zasady  udzielania  dotacji  celowej  w  zakresie  dofinansowania  kosztów  inwestycji  związanych
z ochroną środowiska – zwane dalej „Zasadami”, wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami).

§ 2.
Przy korzystaniu ze  środków finansowych przyznawanych w ramach „Zasad” priorytetem objęte
będą zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Ustka.

§ 3.
Pomoc finansowa ze  środków gminnych w ramach „Zasad” przyznawana będzie na następujące
przedsięwzięcia i  zadania bezpośrednio związane z ochroną  środowiska, realizowane na terenie
Gminy Ustka:
1. Modernizacja  źródeł energii cieplnej, w budynkach/lokalach mieszkalnych jednorodzinnych na
terenie Gminy Ustka polegająca na likwidacji kotłów w istniejących budynkach opalanych węglem
lub koksem i zastąpieniu ich:
a) kotłami opalanymi gazem,
b) kotłami opalanymi olejem opałowym,
c) kotłami opalanymi biomasą (drewno kawałkowe, zrębki drzewne, brykiety, pellety).
2. Zakup wraz z instalacją urządzeń wykorzystujących energię  odnawialną  tj. pompy ciepła oraz
kolektory słoneczne.
3.  Wymiana  pokryć  dachowych  i  elewacji,  wykonanych  z  materiałów  zawierających  azbest
w  obiektach  budowlanych  lub  uprzątnięcie  zdemontowanych  płyt  zawierających  azbest
z nieruchomości na terenie Gminy Ustka.
4.  Zakup  wraz  z  instalacją  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  obsługującej  nieruchomość
z istniejącym budynkiem mieszkalnym.

§ 4.
Dotacja nie obejmuje:
1. Instalacji ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach/lokalach mieszkalnych.
2. Wykonania przyłączy do linii przesyłowych nowego medium grzewczego.
3. Zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym.
4. Montażu kominków.
5. Kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami
budowlanymi.

§ 5.
1. O dofinansowanie mogą wystąpić podmioty uprawnione posiadające prawo własności lub prawo
użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustka.
2. Warunkiem ubiegania się  o dofinansowanie jest nie zaleganie z opłatami publicznoprawnymi
oraz innymi należnościami wobec Gminy Ustka.
3. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot, stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.



Modernizacja źródeł energii cieplnej.

§ 6.
1.  Dotacja  obejmująca  modernizację  źródeł  energii  cieplnej,  zwanych  dalej  źródłami,
w  budynkach/lokalach  mieszkalnych  jedno  lub  wielorodzinnych,  zlokalizowanych  na  terenie
Gminy Ustka polegająca na likwidacji  kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich
następującymi źródłami:
a) kotły opalane gazem (przystosowane wyłącznie do spalania gazu ziemnego GZ 50 lub gazu
węglowodorowego płynnego),
b)  kotły  opalane  olejem  opałowym  (przystosowane  wyłącznie  do  spalania  oleju  opałowego
lekkiego),
c)  kotły  przeznaczone  do  spalania  biomasy  (przystosowane  wyłącznie  do  spalania  drewna
kawałkowego, zrębów drzewnych, brykietów, pelletów).
2. Koszty kwalifikowane inwestycji związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, stanowią
wydatki poniesione przez uprawnione podmioty, na zakup i montaż źródeł wymienionych w § 6 ust.
1 pkt. a-c.
3. Do wniosku o dotację na modernizację źródeł energii cieplnej należy załączyć:
a)  kopię  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  budynku  lub  lokalu
mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane  źródło ogrzewania (np. odpis z księgi
wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów),
b) w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną zgodę
współwłaścicieli na realizację inwestycji,
c) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
d) umowa z wykonawcą na montaż  źródeł wymienionych w § 6 ust. 1 pkt. a-c, lub oświadczenie
w przypadku samodzielnego montażu,
e) oryginał  faktury VAT za zakup  źródeł wymienionych w § 6 ust.  1 pkt.  a-c,  a w przypadku
posiadania umowy z wykonawcą również na montaż.
4.  Warunkiem  udzielenia  dotacji,  poza  ogólnymi  warunkami  o  których  mowa  w  §  5  jest
udokumentowanie dostawy medium grzewczego (dotyczy ogrzewania gazowego i olejowego).
5. Urządzenie stanowiące źródło energii cieplnej, na które podmiot uprawniony otrzymuje dotację,
powinno  być  w  sposób  trwały  związane  z  budynkiem  (nie  przenośny),  w  którym  zostało
zainstalowane.

Urządzenia energii odnawialnej.

§ 7.
1. Dotacja obejmująca zakup wraz z instalacją urządzeń wykorzystujących energię  odnawialną  tj.
pompy ciepła (powietrzne - ASHP, gruntowe – GSHP, powietrze wylotowe – EAHP, wodne pompy
ciepła  –  WSHP)  oraz  kolektory  słoneczne  dotyczy  kosztów,  zwanych  dalej  kosztami
kwalifikowanymi, zakupu wraz z montażem pomp ciepła i kolektorów słonecznych.
2. Warunkiem udzielenia dotacji, poza ogólnymi warunkami, o których mowa w § 5, jest:
a) wykonanie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne tylko i wyłącznie w ramach prawa
do zwykłego korzystania z wód  tj. jeśli pobór wód podziemnych nie przekracza 5 m3 na dobę
(dotyczy pompy gruntowej),
b) gdy w przypadku instalowania urządzeń dojdzie do ingerencji w obiekt, to sytuację taką należy
kwalifikować jako rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego, w takim przypadku konieczne
będzie uzyskanie pozwolenia na budowę,
c)  zgłoszenie właściwemu organowi  wymaga instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń
o wysokości powyżej 3 m.
d) dofinansowaniem objęte będą urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i zgodność z polskimi
normami.



3. Do wniosku o dotację na zakup wraz z instalacją urządzeń wykorzystujących energię odnawialną
tj. pompy ciepła oraz kolektory słoneczne, należy załączyć:
a)  kopię  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  budynku  lub  lokalu
mieszkalnego,  którego  dotyczy  wniosek  (np.  odpis  z  księgi  wieczystej,  akt  notarialny,  wypis
z rejestru gruntów),
b) w przypadku współwłaścicieli należy załączyć  pisemną  zgodę  wszystkich współwłaścicieli na
realizację inwestycji,
c) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
d) umowa z wykonawcą na montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną wymienionych
w § 7 ust. 1, lub oświadczenie w przypadku samodzielnego montażu,
e) oryginał faktury VAT za zakup urządzeń wykorzystujących energię odnawialną wymienionych
w § 7 ust. 1, a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą również na montaż.

Azbest i utylizacja odpadów azbestowych.

§ 8.
1.  Dotacja  obejmująca  usuwanie  materiałów  zawierających  azbest  i  utylizację  odpadów
azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka, dotyczy kosztów,
zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi:
a) demontażu pokryć dachowych i elewacji z płyt azbestowych,
b) załadunku, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest,
c)  załadunku,  transportu  i  utylizacji  wcześniej  zdemontowanych  płyt  ściennych  i  dachowych
zawierających  azbest  złożonych  i  zabezpieczonych  na  tzw.  stosikach  na  nieruchomości  której
dotyczy wniosek.
2. Warunkiem udzielenia dotacji, poza ogólnymi warunkami, o których mowa w § 5, jest:
a) wykonanie prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z  2013 r.  poz.  1409 ze zmianami)  -  zgłoszenie  robót właściwemu organowi  architektoniczno-
budowlanemu w przypadku wymiany samego pokrycia  dachowego lub pozwolenie na budowę
w przypadku wymiany pokrycia wraz z konstrukcją dachu,
b) przeprowadzenie demontażu oraz transport odpadów do zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie odpadów zawierających azbest,
c)  przekazanie  odpadów  zawierających  azbest  do  utylizacji,  potwierdzone  kartą  przekazania
odpadów, sporządzoną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
3.  Do  wniosku  o  dotację  na  usuwanie  materiałów zawierających  azbest  i  utylizację  odpadów
azbestowych, należy załączyć:
a) kopię  aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, którego
dotyczy wniosek (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów),
b) w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną zgodę
współwłaścicieli na realizację inwestycji,
c) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
d) umowa z wykonawcą na demontaż materiałów zawierających azbest (nie dotyczy materiałów
wcześniej zdemontowanych),
e) oryginał  faktury VAT za demontaż,  transport i  przekazanie materiałów zawierających azbest,
a  w  przypadku  materiałów  wcześniej  zdemontowanych  za  transport  i  przekazanie  do  miejsca
składowania,
f)  kserokopia  oświadczenia  przedsiębiorcy  usuwającego  wyroby  zawierające  azbest  
o  prawidłowości  wykonania  prac  oraz  o  oczyszczeniu  terenu  z  pyłu azbestowego  
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
g) zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu w przypadku wymiany
samego pokrycia dachowego lub pozwolenie na budowę  w przypadku wymiany pokrycia wraz
z konstrukcją dachu,
h) kartę przekazania odpadów, sporządzoną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.



Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

§ 9.
1. Dotacja obejmująca wykonanie przydomowej oczyszczalni  ścieków obsługującej nieruchomość
z  istniejącym  budynkiem  mieszkalnym,  położoną  na  terenie  Gminy  Ustka  dotyczy  kosztów,
zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi, zakupu wraz z montażem przydomowych oczyszczalni
ścieków.
2. Warunkiem udzielenia dotacji, poza ogólnymi warunkami, o których mowa w § 5, jest:
a) wykonanie prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) - przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³ na
dobę  wymagają  zgłoszenia  zamiaru  przeprowadzenia  robót  właściwemu  organowi
architektoniczno-budowlanemu  lub  pozwolenia  na  budowę  w  przypadku  oczyszczalni  ścieków
o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę,
b)  dofinansowanie  udzielane  może  być  wyłącznie  podmiotom  wytwarzającym  ścieki
bytowogospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego.
c) dofinansowaniem objęte będą urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i zgodność z polskimi
normami.
d) dofinansowanie obejmuje oczyszczalnie w miejscach, gdzie w najbliższych 5 latach nie będzie
planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ustka,
3. Do wniosku o dotację na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, należy załączyć:
a) kopię  aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, którego
dotyczy wniosek (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów),
b) w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną zgodę
współwłaścicieli na realizację inwestycji,
c) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
d)  umowa  z  wykonawcą  na  montaż  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  lub  oświadczenie
w przypadku samodzielnego montażu,
e) oryginał faktury VAT na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku posiadania
umowy z wykonawcą również na montaż,
f)  zgłoszenie  robót  właściwemu  organowi  architektoniczno-budowlanemu  w  przypadku
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę lub pozwolenie na budowę
w przypadku oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę.

Szczegółowe warunki przyznania dotacji.

§ 10.
1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań  określonych w § 3 niniejszych Zasad udzielania
dotacji  celowej,  określana  będzie  każdego  roku  kalendarzowego  w  budżecie  Gminy  Ustka  –
oddzielnie dla każdego zadnia.
2.  Dotacja  przekazywana  jest  w  formie  zwrotu  części  udokumentowanych  kosztów
kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu.
3.  W przypadku  braku  środków  finansowych  w  budżecie  gminy  przeznaczonych  na  ten  cel,
możliwe jest wstrzymanie dofinansowania.

§ 11.
1. Wnioski o dofinansowanie zadań określonych w § 3 niniejszych Zasad udzielania dotacji celowej
należy składać w okresie od 1 do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej.
3. Wnioski bez wszystkich wymaganych załączników określonych wyżej ze względów formalnych
nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski z załączonymi fakturami VAT datowanymi na okres przed 24 czerwca 2013 roku (dniem



publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego  poprzedniej  -  uchylonej  już
Uchwały zatwierdzającej  Zasady udzielania dotacji  celowej) ze względów formalnych nie będą
rozpatrywane.
5.  W przypadku  ubiegania  się  o  dotację  przez  podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą,
udzielone  dofinansowanie  stanowić  będzie  pomoc  de  minimis  w  rozumieniu  przepisów
rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1
z 24.12.2013r.). Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów
związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach. 
6. Ogłoszenie listy wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi do 30 września
każdego roku kalendarzowego.
7.  Dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  finansowych  przyznawanych  w  ramach  „Zasad”
przyznaje się do wyczerpania środków w danym roku kalendarzowym.
8.  Wnioski  spełniające  warunki  określone  w  niniejszej  uchwale  o  dofinansowanie  zadań
określonych  w  §  3  Zasad  udzielania  dotacji  celowej,  będą  rozpatrywane  według  kolejności
zgłoszeń,  do  wyczerpania  środków  finansowych  zarezerwowanych  na  ten  cel  w  danym  roku
budżetowym.
9. W postępowaniu o udzielenie dotacji Komisja Oceny Wniosków może żądać od wnioskodawcy
dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku, w tym
danych dotyczących efektu ekologicznego, osiągniętego w związku z realizacją inwestycji.
10.  W  przypadku  nie  wywiązania  się  wnioskodawcy  z  warunków  określonych  w  umowie
dotyczącej przyznania dotacji, wnioskodawca traci prawo do refundacji poniesionych kosztów na
realizację inwestycji związanej z ochroną środowiska.

§ 12
W celu oceny wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ich składania, Wójt Gminy Ustka
powoła Komisję Oceny Wniosków.

§ 13.
Poziom dofinansowania na inwestycje wymienione w § 3 Zasad udzielania dotacji  celowej dla
jednego wnioskodawcy wynosi odpowiednio:
1. Dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej, w budynkach/lokalach mieszkalnych jedno
lub wielorodzinnych na terenie Gminy Ustka polegająca na likwidacji kotłów opalanych węglem
lub koksem i  zastąpieniu ich kotłami opalanymi  gazem, olejem opałowym lub biomasą  -  30%
wartości inwestycji, nie więcej niż 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych),
2. Dofinansowanie zakupu wraz z instalacją  urządzeń  wykorzystujących energię  odnawialną,  tj.
pompy ciepła oraz kolektory słoneczne - 30% wartości inwestycji, nie więcej niż 4 000,00 złotych
(cztery tysiące złotych),
3.  Dofinansowanie  wymiany  pokryć  dachowych  i  elewacji  wykonanych  z  materiałów
zawierających azbest, lub uprzątnięcie już złożonych płyt w stosikach, 50% wartości inwestycji, nie
więcej niż 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych).
4.  Dofinansowanie  wykonania  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  obsługującej  nieruchomość
z istniejącym budynkiem mieszkalnym, położoną na terenie Gminy Ustka 50% wartości inwestycji,
nie więcej niż 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych).

§ 14.
Podmioty  uprawnione  mogą otrzymać dofinansowanie  na  inwestycje  określone  w  §  3  Zasad
udzielania dotacji celowej raz na 5 lat niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości.

§ 15.
1.  Wnioskodawca  w  terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  powiadomienia  o  przyznaniu
dofinansowania zobowiązany jest  do stawienia się  w Urzędzie Gminy Ustka celem podpisania



stosownej umowy.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 uprawnienie do dofinansowania przedsięwzięcia
zostaje anulowane przez Komisję Oceny Wniosków.

§ 16.
Od  procedury  kwalifikowania  wniosków  i  przyznawania dofinansowania  nie  przysługuje  tryb
odwoławczy.



Załącznik Nr 1 do Zasad udzielania osobom fizycznym
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji

związanych z ochroną środowiska w Gminie Ustka

ADNOTACJE URZĘDU
1. Data i godz. złożenia wniosku ........................................
2. Numer w rejestrze przyjęć...............................................
3. Pieczęć wpływu do Urzędu Gminy

        ..........................................................
Miejscowość / Data

…………………………………………
                            Nazwa Wnioskodawcy 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSKODAWCA
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ADRES
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nr telefonu ................................................. fax..........................................................................
NIP/PESEL.................................................................................................................................

I . CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY
1. Wnioskodawca
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Numer statystyczny /PESEL/
......................................................................................................................................................

II. WNIOSKOWANANA KWOTA DOTACJI ..........................................................................
.....................................................................................................................................................

III. PRZEZNACZENIE DOTACJI
1. Nazwa zadania:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Data rozpoczęcia zadania:
......................................................................................................................................................
3. Data zakończenia zadania:
......................................................................................................................................................
4. Opis wybranej technologii i uzasadnienie wyboru:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



6. Przewidywany do osiągnięcia efekt ekologiczny:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSI  Ę  WZI  Ę  CIA* /kopie posiadanych dokumentów
załączone do wniosku/.
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................

V. ASPEKTY FINANSOWE ZADANIA
1. Łączny koszt przedsięwzięcia w złotych ……………………………….
2. Źródła finansowania własne .................................................................%
3. Inne źródła finansowania (kredyt bankowy, środki pozyskane od innych
instytucji itp.)............................................%
4. Udział środków dofinansowania w realizacji zadania ...........................%

VI. O  Ś  WIADCZENIE O WYKORZYSTANIU   Ś  RODKÓW FINANSOWYCH
Oświadczam, że przyznaną dotację przeznaczę, zgodnie z niniejszymi „Zasadami udzielania dotacji
celowej  w  zakresie  finansowania  kosztów  inwstycji  związanych  z  ochrony  środowiska”  na
sfinansowanie  wymienionego w niniejszym wniosku zadania  oraz  zobowiązuję  się  przedstawić
kompletną  dokumentację  finansową  potwierdzającą  wykorzystanie  środków  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem w terminie 30 dni od daty zakończenia jego realizacji.

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku

.........................................................     .............................................................
          miejscowość / data                 podpis wnioskodawcy

        imię i nazwisko

*  Wnioskodawcy,  którym przyznana  została  dotacja  zobowiązani  są  do przechowywania  pełnej  dokumentacji  dot.
przyznanej dotacji przez okres pięciu lat licząc od roku następnego po roku przyznania dotacji.


