Starogard Gdański, dnia 23.07.2021 r.

OGŁOSZENIE
W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania
służącego ochronie przyrody, polegającego na udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy
na urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański w ramach akcji
„w ZIELone graMY” w 2021 r., Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej
wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania na
realizację nasadzeń roślin wieloletnich wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia,
założenie trawników i/lub łąk kwietnych oraz wykonanie innych niezbędnych zabiegów
towarzyszących w ramach urządzania nowej lub pielęgnacji istniejącej zieleni.
O udzielenie dofinansowania mogą się ubiegać nieprowadzące działalności gospodarczej:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) spółdzielnie mieszkaniowe.
Warunkami przyznania dotacji będą wykazywanie się tytułem prawnym władania
nieruchomością, na której planuje się urządzenie zieleni lub dysponowanie nieruchomością na
podstawie pisemnej zgody pozyskanej od jej właściciela (w formie oświadczenia składanego
przez beneficjenta) i bezpośrednie przyleganie terenu, na którym ma zostać urządzona zieleń,
do terenów publicznych oraz widoczność nasadzeń, tj. brak pełnych ogrodzeń, murów,
wysokich żywopłotów, gęstych szpalerów drzew itp. na działce lub jej części, na której
planowane są nasadzenia, od strony terenów publicznych.
Do dofinansowania mogą być zgłoszone tylko koszty konieczne, obejmujące:
1) zakup materiałów do nasadzeń wieloletnich (drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin
cebulowych/bulwiastych); minimalny obwód pnia sadzonek drzew mierzony na wysokości
100 cm powinien wynosić 12 cm;
2) wymianę gleby na żyzną;
3) wykonanie systemu napowietrzającego – dotyczy drzew;
4) wykonanie stabilizacji (palików i/lub podziemnego systemu stabilizującego) – dotyczy
drzew;
5) ułożenie agrowłókniny;
6) ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą;
7) założenie trawników i/lub łąk kwietnych;
8) zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni;
9) zabiegi zabezpieczające istniejący drzewostan, w tym założenie wiązań i podpór;
10) korowanie.
Dofinansowaniu nie podlegają:
1) opracowanie dokumentacji;
2) wykonanie usług geodezyjnych;
3) uporządkowanie terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku
przeprowadzonych prac;
4) budowa i montaż ogrodzenia;
5) budowa lub modernizacja istniejących ścieżek / alejek;
6) zakup i montaż obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);
7) zakup i montaż systemów nawadniania i oświetlenia;

8) urządzenie miejsc do rekreacji lub aktywności fizycznej (plac zabaw, siłownia plenerowa);
9) budowa tężni solankowych;
10) założenie monitoringu.
Dotacja nie zostanie udzielona w przypadku przeprowadzenia przez beneficjenta, podczas
realizacji zadania, wycinki drzew w dobrym i średnim stanie zdrowotnym. Ponadto dotacja
nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania) i przysługuje wyłącznie jeden raz na
daną nieruchomość.
Dotacja będzie udzielana w wysokości 75% poniesionych kosztów koniecznych,
nie większej niż 3.000,00 zł brutto. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części
udokumentowanych i koniecznych kosztów realizacji przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.
Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się do wysokości środków, jakimi
dysponuje gmina na realizację zadania, tj. 60.000,00 zł, na podstawie listy rankingowej,
zgodnie z przyznaną punktacją, po wcześniejszym sprawdzeniu kompletności
i przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków według kryterium intensywności nasadzeń
określonego w § 8 ust. 3 „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody polegające na
urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański”.
Osoby zainteresowane udzieleniem przedmiotowej dotacji powinny złożyć kompletny wniosek
wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański na ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18 albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP w nieprzekraczalnym
terminie do 20.08.2021 r.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych
do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie o udzielanie dotacji oraz sposób ich
rozliczania, określa „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu
terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr
XXXVI/432/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na
zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta
Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2558).
Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska na ul. Zblewskiej 18
(budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1), w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Gdańskiej 6
- w Biurze Obsługi Klienta (pok. Nr 01) oraz na stronach internetowych www.starogard.pl
i www.czystemiasto.starogard.pl.
Uwaga: wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Tadeusz Błędzki

