Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .........
z dnia.......................
RM Jastrzębie-Zdrój

Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób prawnych na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz tryb ich udzielania i rozliczania
Postanowienia ogólne

§1

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:

- podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych,
- jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§2

Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację
przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i ochronę powietrza atmosferycznego, na terenie
miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed
realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.
§4
Wysokość środków finansowych przewidzianych w danym roku budżetowym na udzielenie
dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć jak w § 2 określa corocznie Rada
Miasta Jastrzębie-Zdrój w uchwale budżetowej.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji
§5

Dotacja może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 na dofinansowanie inwestycji
związanych z:

1. Zamianą ogrzewania węglowego na: elektryczne, gazowe, olejowe oraz podłączenie do
miejskiej sieci centralnego ogrzewania, w wysokości
30% nakładów inwestycyjnych,
wynikających z przedłożonych faktur, nie więcej jednak jak 10.000 tys. Zł
2. Zakupem i montażem urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w wysokości
30% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, nie więcej jednak jak
10.000 tys. zł.
3. Przyłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – w wysokości 50% nakładów
inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur i/lub rachunków, nie więcej jednak jak
4.000 zł.
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Tryb udzielania dotacji
§6
1. Podmioty ubiegające się o dotację przedkładają Prezydentowi Miasta pisemne wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami.

2. Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez Prezydenta Miasta do dnia
31 sierpnia roku poprzedzającego realizację zadania, przy czym pierwszym terminem
przyjmowania wniosków, które będą rozpatrywane według niniejszych „Zasad...” jest 31
sierpnia 2014 roku (dla zadań planowanych do realizacji w roku 2015).
3. Przyjęcie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji.

4. Wnioski zostają poddane ocenie formalnej pod względem prawidłowości ich wypełnienia i
kompletności oraz merytorycznej, dokonanej przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru.
5. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym
przez organ terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, przy czym ich zakwalifikowanie do
realizacji uzależnione jest od wyniku oceny, o której mowa w ust. 4. oraz możliwości
finansowych Miasta.

7. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podmiot zostanie poinformowany
przez Prezydenta Miasta na piśmie, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego
realizację zadania.

8. Nie przysługuje roszczenie z tytułu negatywnego rozpatrzenia wniosku czyli odmowy
udzielenia dotacji.
9. Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a
Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:
i) przeznaczenie dotacji, tj. nazwę i opis zakresu rzeczowego zadania,
ii) kwotę udzielonej dotacji
iii) termin wykonania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż
do 30 listopada danego roku,
iv) sposób i termin przekazania dotacji,
v) termin rozliczenia dotacji.
Pomoc de minimis
§7
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(WE) 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), jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w
przepisach prawa Unii Europejskiej.
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Postanowienia końcowe
1. Informację o przyjmowaniu wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie
lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jastrzębie.pl .
2. Wzory wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta www.bip.jastrzębie.pl

3. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną
gospodarkę odpadami i ściekami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo-technicznej.

5. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego urządzenia wymienionego w
§5 ust. 1, a w przypadku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
- do jednego urządzenia grzewczego,
- do jednego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.
6. Dotacja do przedsięwzięć zawartych w § 5 ust. 1-2 przysługuje raz na 10 lat.

7. Z wnioskodawcami, z którymi nie została podpisana Umowa o dotację celową w danym roku
budżetowym z powodu braku środków finansowych, mogą zostać podpisane Umowy w
następnym roku budżetowym jeżeli wnioskodawca przesunął termin realizacji zadania a w
budżecie zostaną przewidziane środki na ten cel.
8. W przypadku uwolnienia się w budżecie danego roku już zaangażowanych środków
finansowych (np. w wyniku rezygnacji z dotacji), zawarcie umów może być zaproponowane
wnioskodawcom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale nie przyjęte do realizacji
ze względu na brak środków finansowych.
9. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

10. Sprawy nieuregulowane w niniejszych „Zasadach ...” zostaną określone w umowie, o której
mowa w § 6 ust. 9.

