UCHWAŁA NR XLIII/411/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach
konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 21, 22, 24, 29, 32,
art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania w 2022 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska
w ramach konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Jolanta Drozd
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/411/2022
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 31 marca 2022 r.
Regulamin udzielania w 2022 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu
"Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"
§ 1. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
Dotacja przysługuje na przedsięwzięcia spełniające kryteria:
1. Kryterium zgodności z następującym zakresem:
a) ochrona wód,
b) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska,
c) gospodarka odpadami,
d) ochrona powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu,
e) ochrona powietrza,
f) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych
dla środowiska nośników energii,
g) wspomaganie ekologiczne form transportu,
h) ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
i) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
2. Kryterium trwałości efektu ekologicznego wynoszącego 3 lata od zakończenia realizacji.
3. Kryterium terytorialne - przedmiotem dotacji będzie przedsięwzięcie realizowane w Pyskowicach, na terenie
nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
4. Kryterium wymagań formalnych - wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów, podpis
wnioskodawcy oraz być złożony we wskazanym terminie.
5. Kryterium wykonalności technicznej - za wykonalne technicznie uznaje się przedsięwzięcie, którego
realizacja we wskazanym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną
zasobów niezbędnych do jego wykonania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.
6. Kryterium czasu realizacji - termin realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż do 31 października
2022 r.
7. Kryterium efektywności ekologicznej obejmujące:
a) wielkość efektu ekologicznego,
b) zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania,
c) likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
d) ochrona terenów cennych przyrodniczo,
e) poprawa stanu środowiska na obszarach zdegradowanych,
f) powiązanie projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska podejmowanymi w skali gminy,
g) oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz promocja ekologicznych postaw i poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska.
§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
1. Podmiot ubiegający się o dotację powinien złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach następujące
dokumenty:
1) wniosek,
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2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a jeżeli wnioskodawcy nie przysługuje prawo
własności, to pisemną zgodę właściciela,
3) opis potwierdzający spełnianie przez przedsięwzięcie wszystkich kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1-3,
5-7,
4) oświadczenie wnioskodawcy, że na terenie nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
5) dokument potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wniosek
nie zostanie podpisany przez wnioskodawcę.
2. Termin składania wniosków konkursowych ustala się do dnia 10 maja 2022 r.
3. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
4. Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzona zostanie w terminie do 31 maja 2022 r.
5. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie jednorazowo,
pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących
dokumentów. Nieuzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.
6. Na etapie oceny wniosków, wnioskodawca we wskazanym terminie może zostać poproszony o złożenie
dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
7. W uzgodnieniu z wnioskodawcą dopuszcza się modyfikację oraz łączenie przedsięwzięć tożsamych.
Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego przedsięwzięcia.
8. Ocena w odniesieniu do każdego kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1-6 dokonywana jest na zasadzie:
ocena pozytywna (spełnia), ocena negatywna (nie spełnia).
9. Ocenie dotyczącej kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 7, poddane zostaną przedsięwzięcia, które uzyskały
ocenę pozytywną dla wszystkich pozostałych kryteriów.
10. Osiągnięcie przez przedsięwzięcie efektywności ekologicznej oceniane będzie w skali od 1 do 5 dla
każdego z kryteriów określonych w § 1 ust. 7 lit. a)-g), gdzie 1 oznacza najniższą liczbę przyznanych punktów;
w przypadku, gdy dane kryterium nie zostanie spełnione, nie przyznaje się punktów. Łącznie można uzyskać
35 punktów. Oceniane przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej 1 kryterium efektywności ekologicznej
i uzyskać co najmniej 1 pkt. Przedsięwzięcie umieszczone zostanie na liście rankingowej w kolejności
wynikającej z liczby uzyskanych punktów w tym kryterium.
11. Wybrane do zrealizowania będzie to przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie, które zostanie wybrane, nie wyczerpie puli środków finansowych na rok
2022, a kolejne na liście rankingowej przedsięwzięcie, możliwe jest do realizacji za kwotę, która pozostała,
nawet jeśli jest ona mniejsza od wnioskowanej i wnioskodawca wyrazi na to zgodę, to takie przedsięwzięcie
zostanie również przekazane do realizacji. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na realizację
przedsięwzięcia za kwotę mniejszą niż wnioskowana, to realizacji na tej samej zasadzie podlegać będą kolejne
przedsięwzięcia z listy rankingowej.
12. Wnioski zakwalifikowane do udzielenia dotacji zatwierdza Burmistrz Miasta, który podejmuje decyzję
o udzieleniu dotacji.
13. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu umieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach na okres 14 dni.
14. Kwota udzielonej dotacji na jedno przedsięwzięcie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym
nie może być większa niż 50.000,00 zł.
15. Za koszty kwalifikowane uznane będą wydatki faktycznie poniesione przez wnioskodawcę po zawarciu
umowy dotacji, bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji, związane z:
1) zakupem urządzeń i ich montażem,
2) opracowaniem dokumentacji technicznej związanej z przygotowaniem projektu, wydatkami na nadzór
budowlany i autorski,
3) zakupem materiałów, produktów i usług,
4) robotami budowlanymi, montażowymi, instalacyjnymi, wykończeniowymi,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 57D7AFB4-5718-40D2-9BE4-A60AD13E9858. Podpisany

Strona 2

5) zagospodarowaniem terenu.
§ 3. Sposób rozliczenia dotacji
1. Po zawarciu umowy i wykonaniu przedsięwzięcia wnioskodawca w terminie do 15 listopada 2022 r.
zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami;
w przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie jednorazowo, pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów.
Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.
2. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kserokopie rachunków opiewających na wnioskodawcę z tytułu poniesionych kosztów,
2) oświadczenie wnioskodawcy, że oryginały rachunków zostaną okazane na pisemne żądanie,
3) oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że przedsięwzięcie zostało wykonane i funkcjonuje poprawnie.
§ 4. Postanowienia końcowe
Kwota przeznaczona w budżecie gminy Pyskowice na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej z zakresu
ochrony środowiska w ramach konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" wynosi 50.000,00 zł.
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