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UCHWAŁA NR IV/30/2015
RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały nr XLI/577/2014 z dnia 17 października 2014 w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu
na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
na terenie Miasta Sopotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r.
poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz.645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072) w związku z art. 403 ust.5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1232.; zm. Dz.U. z 2013 r.
poz.21, 888, 1238; Dz.U. z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.882, poz.1101, poz.1146, poz.1146, poz.1322,
poz.1662)
Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę nr XLI/577/2014 z dnia 17 października 2014 w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu, zwanej dalej
uchwałą, zmienia się w ten sposób, że w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje celowe będą udzielane z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z:
1) usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest;
2) wykonywaniem systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej
w granicach własnej nieruchomości;
3) przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe t.j. węgiel lub
koks, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub
olejem opałowym lub pompami ciepła;
4) likwidacją lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej;
5) poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii
w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła;
6) budową podziemnych zbiorników do gromadzenia odpadów komunalnych.”;
2) W paragrafie 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Udzielenie dotacji uzależnione będzie od:
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a) nieposiadania zaległości i terminowego wywiązywania się przez Wnioskodawcę ze zobowiązań
finansowych w stosunku do Gminy Miasta Sopotu;
b) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi uregulowania tytułu prawnego do terenu
przyległego do budynku;
c) opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie w ostatnich 3 latach przez 80%
właścicieli lokali danej nieruchomości.
3) W paragrafie 9:
a) ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji wymienionych w § 4 określa się w sposób
następujący:
1) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.1 ustala się dotację w wysokości do 50% łącznej
wartości poniesionych kosztów usuwania azbestu, transportu i składowania odpadów azbestowych
z obiektu budowlanego, jednak nie więcej niż 3.000 zł, z zastrzeżeniem pkt 7;
2) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.2 ustala się dotację w wysokości do 50 % kosztów
realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż:
- 1.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 5.000 zł na jeden budynek wielorodzinny,
z zastrzeżeniem pkt 7;
3) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.3 kwotę dofinansowania ustala się w zależności od
przyjętego rozwiązania:
a) kotły opalane gazem lub olejem opałowym – dotacja w kwocie do 100 zł do
każdego 1 kW mocy zmodernizowanego źródła, lecz nie więcej niż 1.200 zł
na jedno źródło,
b) pompy ciepła – dotacja w kwocie do 500 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej,
lecz nie więcej niż 4.000 zł na jedno źródło,
z zastrzeżeniem pkt 7;
4) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.4 kwotę dofinansowania ustala się w zależności od
mocy węzła:
a) węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie do 300 zł do
każdego 1 kW mocy węzła, lecz nie więcej niż 10.000 zł,
b) węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie do 300 zł
do każdego 1 kW mocy węzła, lecz nie więcej niż 20.000 zł,
z zastrzeżeniem pkt 7;
5) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.5 kwotę dofinansowania ustala się w zależności od
przyjętego rozwiązania:
a) kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m2 powierzchni
czynnej kolektora jednak nie więcej niż:
- 3.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny;
b) moduły fotowoltaiczne - dotacja w wysokości 1.000 zł do każdego 1 kWp mocy
znamionowej, jednak nie więcej niż:
- 5.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 15.000 zł dla pozostałych budynków,
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c) pompy ciepła – dotacja w kwocie do 500 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej,
lecz nie więcej niż 4.000 zł na jedno źródło,
z zastrzeżeniem pkt 7;
6) na realizację inwestycji wymienionych w § 4 ust.6 ustala się w wysokości do 1.000 zł do każdego
1m3 zbiornika, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden zbiornik, z zastrzeżeniem pkt 7;
7) przekazane Dotowanemu środki finansowe nie mogą przekroczyć wysokości dotacji celowej
wskazanej w umowie o udzielenie dotacji celowej.”,”.
b) po ust. 3 zmienia się numerację kolejnych ust. z dotychczasowej 8,9,10,11,12,13 na 4,5,6,7,8,9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

