UCHWAŁA NR XX/471/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 28 maja 2020 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 2019r.
poz. 1396 z późn.zm.), w zw. z art. 221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.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 2019r. poz. 511 z późń.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 2019r. poz.
688 z późn.zm.)
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 (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3534 j.t.) wprowadzić
następujące zmiany:
1. § 2. ust. 2. pkt 1), 2) otrzymują brzmienie:
„1)
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, pompę ciepła do centralnego ogrzewania, na kocioł z
podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu, 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) uchylony
2)
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 wyszczególnionych odnawialnych źródeł energii tj. kolektory
słoneczne lub pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
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,
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.”.
2. § 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust. 3 ponownie po upływie
5 lat od otrzymania dotacji na wymianę źródła na ekologiczny kocioł węglowy jedynie w przypadku
zmiany na ogrzewanie: elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, na pompę ciepła do centralnego
ogrzewania, na kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu.”.
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3. w § 2. dodaje się ust. 4., który otrzymuje brzmienie:
„4. Dotacja celowa na zadanie polegające na zmianie systemu ogrzewania budynku/lokalu
mieszkalnego na pompę ciepła do centralnego ogrzewania nie obejmuje urządzeń klimatyzacyjnych
grzewczo-chłodzących, pracujących jednocześnie jako pompa ciepła lub posiadających nagrzewnicę
powietrza.”.
4. w § 2. dodaje się ust. 5., który otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się wyłącznie montaż kotłów z podajnikiem na pellet, które spełniają wymogi
Ekoprojektu co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation).”.
5. § 3. ust. 11. otrzymuje brzmienie:
„11. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie
ekologicznego systemu dla celów centralnego ogrzewania - elektrycznego, gazowego, z sieci
zdalaczynnej, olejowego, na pompę ciepła do centralnego ogrzewania, na kocioł z podajnikiem na pellet
lub węgiel (wymogi klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojektu).”.
6. § 3. ust. 12. otrzymuje brzmienie:
„12. Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dotację celową na drugie inne odnawialne źródło
energii w odstępie jednego roku budżetowego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2) ppkt a),b),c).”.
7. § 6. otrzymuje brzmienie:
„Prezydent Miasta Katowice przedstawia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta coroczną
informację z udzielonych dotacji celowych do 30 kwietnia za rok poprzedni.”.
§ 2. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2020r. zostaną rozpatrzone według przepisów
dotychczasowych; wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2021r. zostaną rozpatrzone według przepisów
uwzględniających zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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