
UCHWAŁA NR XL/787/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do 

finansowania.

Na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., 
poz. 672 ze zm.), w zw. z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2016r., poz. 1870 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 w zw. z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. W uchwale nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad               
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska             
i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej uchwałą Nr IX/169/15 
Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015r., wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Z budżetu Miasta Katowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22, ustawy Prawo 
ochrony środowiska, realizowanych w obiektach budowlanych na terenie Miasta Katowice, w których 
zmieniony będzie system ogrzewania z węglowego na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, 
zastosowane zostaną odnawialne źródła energii, zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.”;

2) § 2 ust.2 pkt 1 ppkt a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub 
rachunków, nie więcej jednak niż 10 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania 
polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, na ogrzewanie elektryczne, 
gazowe, z sieci zdalaczynnej, a dla spółdzielni i spółek mieszkaniowych 10 000 zł na budynek/lokal 
mieszkalny lecz kwota dotacji nie może przekroczyć 20% kwoty wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 5 pkt.1 
ww uchwały, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji.�

b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, 
nie więcej jednak niż 4 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na 
zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe, węglowe kotły ekologiczne na „znak 
bezpieczeństwa ekologicznego” klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, które 
posiadają automatyczny podajnik paliwa, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji.”;

3) § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„a) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub 
rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania 
polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (kolektory słoneczne, pompa ciepła),

b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, 
nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na 
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. (ogniwa fotowoltaiczne),
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c) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, 
nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na 
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. ( rekuperacja, kocioł na pellet na "znak bezpieczeństwa 
ekologicznego" klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012).”;

4) § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust. 3 ponownie po upływie 
10 lat od otrzymania dotacji na ogrzewanie węglowe w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne, 
gazowe, z sieci zdalaczynnej zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 ppkt a).”;

5) § 3 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dotację celową na drugie odnawialne źródło energii 
w odstępie jednego roku budżetowego zgodnie z § 2 ust.2 pkt 2 ppkt a), b), c).”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej sporządza protokół 
z przyznania dotacji celowej, który zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.”;

7) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą rozliczenia dotacji, udzielonej na podstawie umowy, będą udokumentowane koszty 
inwestycji (faktury, rachunki). W przypadku przedstawienia faktury, rachunku na usługę wraz 
z materiałem (np. montaż instalacji c.o. itp.), należy dokument uzupełnić o zestawienie cenowe 
materiałów i usług zawartych w fakturze, rachunku (kocioł, grzejniki, komin, materiały inst., 
robocizna).”.

§2. Wszystkie wnioski złożone od 01 stycznia 2016r. zostaną rozpatrzone według przepisów uwzględniających 
zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna

Id: 58FCC5C3-CDB1-4558-9045-9945993FD385. Podpisany Strona 2




