Załącznik I
do Uchwały Nr XLVI/500/2018Rady Gminy Giżycko
z dnia 22 maja 2018 r.
Załącznik nr l
do Uchwały Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 lutego 2018 r.
Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej
na terenie Gminy Giżycko
Rozdział 1
Zasady udzielania dotacji celowej
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Giżycko
zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza i
gospodarki wodnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. O dotację celową mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
3) osoby prawne;
4) przedsiębiorcy;
5) jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§2
Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze
zm.), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
1) 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. U. UE. L
2013.352.1);
2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. U. UE L, 2013.352.9);
3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. UE L. 2014.190.45).
§3
1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków socjalno-bytowych o przepustowości do 7,5 m3/d ;
2) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej;

4) budowy studni oraz ujęć wody niezbędnych do zaspokajania potrzeb bytowych;
5) zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i
chłodu – pompy ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW;

6) wyposażenia budynku mieszkalnego lub wymiany ogrzewania węglowego na
proekologiczne – źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW;
7) budowy źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne - systemy fotowoltaiczne o mocy do 40
kW;
8) wyposażenia budynku mieszkalnego lub wymiany ogrzewania węglowego na

ogrzewanie gazowe.
2. Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o
rozliczenie dofinansowania, tj:
1) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, w tym koszty przygotowania
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w przypadku pozyskania środków
z innych źródeł;
2) koszty zakupu i montażu instalacji i urządzeń, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
3) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
4) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
5) koszty wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i przyłączy wraz z materiałami.
3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów
wymaganych zapisami zawartej umowy.
4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, wymienionych
w § 3 ust. l dla danego lokalu lub budynku.
5. Dotacją nie będą objęte inwestycje zrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego
regulaminu.
6. Zgodnie z zasadą podwójnego finansowania niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub
częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych-krajowych lub wspólnotowych.
7. Dotacją objęte są urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające
wszelkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce.
8. Dotacją objęte są budynki mieszkalne, które w rozumieniu przepisów rozporządzenia z 30 grudnia
1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ. U. nr 112, poz.1316
ze zm.) klasyfikowane są następująco: 1110- budynki mieszkalne jednorodzinne, 1121- budynki o
dwóch mieszkaniach, 1122- budynki o trzech i więcej mieszkaniach.
§4
1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Giżycko w danym roku
budżetowym.
2. Dotacja przydzielana jest w wysokości 10% realizowanej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.
3. W przypadku dotacji podmiotu będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, instalacja będzie
dofinansowywana do kosztów netto.
Rozdział 2
Kryteria i warunki do spełnienia w celu uzyskania dotacji
§5
1. Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest
spełnienie jednego z poniższych warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym
planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;

2.

3.

4.

5.

6.

2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej;
3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, nie spełniający
norm technicznym przydomową oczyszczalnią ścieków;
5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.
Warunki uzyskania dofinansowania do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego jest:
1) likwidacja lub zaprzestanie użytkowania własnego ujęcia wody wraz z istniejącym przyłączem
wodociągowym ze studni, w przypadku dotychczasowego występowania ich na terenie
nieruchomości;
2) posiadanie na terenie nieruchomości bezodpływowego zbiornika (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku
mieszkalnego do sieci kanalizacyjnej.
Kryterium uzyskania dofinansowania do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku
mieszkalnego jest:
1) likwidacja lub zaprzestanie użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub
przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na
terenie nieruchomości;
2) posiadanie wykonanego podłączenia do sieci wodociągowej.
Warunkiem otrzymania dotacji do budowy studni oraz ujęć wody niezbędnych do zaspokajania
potrzeb bytowych jest brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, gdy przyłączenie do
takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione dla budynków mieszkalnych oddanych do
użytkowania przed dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
Kryterium dofinansowania do wyposażenia budynku mieszkalnego lub wymiany ogrzewania
węglowego na proekologiczne następuje po spełnieniu jednego z warunków:
1) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów co.
opalanych węglem lub koksem;
2) brak innego źródła ogrzewania;
3) wymiana tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne.
Kryterium dofinansowania do wyposażenia budynku mieszkalnego lub wymiany ogrzewania
węglowego
na
ogrzewanie
gazowe
następuje
po
spełnieniu
jednego
z warunków:
1) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów co.
opalanych węglem lub koksem;
2) brak innego źródła ogrzewania;
3) wymiana tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na kotły opalane gazem.

§6
W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis,
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze, przepisy uchwały mają zastosowanie
do dnia 31 grudnia 2020r.

Rozdział 3
Kryteria wyboru inwestycji lub zadania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia
dotacji
§7
1. Podmioty wskazane w §1, ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 3
ust. 1, składają pisemny wniosek. Wzór wniosku zawarty jest w załączniku nr 2 uchwały.
2. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Giżycko w terminie do dnia 30 września
roku, w którym ma być udzielona dotacja.
3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, do wniosku należy dołączyć informacje określone 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 ze zm.) albo w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr
121, poz. 810).
4. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych
środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 5.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeli w
wyznaczonym terminie nie usunięto braków we wniosku, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
§8
Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Giżycko, biorąc pod uwagę spełnienie
warunków formalnych wniosku.
§9
1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie umowy.
2. Przekazanie środków nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy dotacji.
3. Dotacja będzie wypłacona na wskazany w umowie o udzielenie dotacji rachunek bankowy.
Rozdział 4
Sposób rozliczenia dotacji
§ 10
1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji celowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do uchwały w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.
2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza:
1) imienne faktury/rachunki wraz z potwierdzeniem zapłaty, dokumentujące poniesione koszty w
okresie od dnia podpisania umowy, którą wnioskodawca zawarł z dotującym;
2) atest/deklarację/certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji; użytkowymi - odpowiednie warunki
higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
3. Udzielona dotacja podlega zwrotowi 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 ze
zm).

