UCHWAŁA NR XLIII/984/22
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 27 stycznia 2022 r.
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 2020r. poz.
1219 z późn.zm.), w zw. z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 305 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020r. poz. 713 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 2020r. poz. 920 z późn.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 2020r.
poz. 1057 z późn.zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.
§ 1. 1. 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. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i
zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
3. Dotacja celowa w zakresie określonym w § 1 ust. 1 może być udzielona:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji celowej w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust. 3 w wysokości:
1) jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków
wystawionych na wnioskodawcę jako nabywcę, 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. 7 pkt. 1 przedmiotowej uchwały, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji (kwota
dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych),
2) a) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków
wystawionych na wnioskodawcę jako nabywcę, 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 (kwota dotacji podlega
zaokrągleniu do pełnych złotych),
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b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków
wystawionych na wnioskodawcę jako nabywcę, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny
lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. ogniwa
fotowoltaiczne (kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych),
c) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków
wystawionych na wnioskodawcę jako nabywcę, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny
lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii tj. rekuperacja
(kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych).
3) jednorazowo do 100% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków wystawionych na
wnioskodawcę jako nabywcę na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
nie więcej jednak niż 50.000 zł na budynek mieszkalny, budynek gospodarczy niezwiązany z działalnością
gospodarczą, obiekt użyteczności publicznej oraz obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla miasta (kwota
dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych),
4) jednorazowo do 50% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków wystawionych na
wnioskodawcę jako nabywcę, nie więcej jednak niż 75.000 zł na zadania polegające na zmianie systemu
ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii, w
obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta (kwota dotacji
podlega zaokrągleniu do pełnych złotych).
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.
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.
5. Dla źródeł ciepła opalanych paliwem stałym 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 co-operation for Accreditation).
6. Nie przyznaje się zaliczek na realizację inwestycji.
7. Dotacja celowa nie przysługuje na zadania, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy o
udzielenie dotacji z miastem Katowice.
II. Rozpatrywanie wniosków.
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają
pisemne wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami lub za pomocą innych środków komunikacji
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Katowice utworzoną na podstawie
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się
z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
3. W postępowaniu o udzielenie dotacji celowej można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów
oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz realizowanej inwestycji.
4. Złożenie wniosku o dotację celową nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji celowej.
5. Wnioski o dotację celową wraz z niezbędnymi załącznikami składa się do Urzędu Miasta Katowice.
Nabór wniosków następuje w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane są w kolejności według daty wpływu.
6. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona jest od wysokości środków finansowych w budżecie
Miasta Katowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.
7. Środki finansowe w budżecie Miasta w danym roku budżetowym na finansowanie zadań określonych w
§ 1 ust. 1 powinny być przeznaczone w:
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1) 60% na zadania polegające na zamianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej
emisji w budynkach/lokalach mieszkalnych,
2) 20% na zadania polegające na zamontowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach/lokalach
mieszkalnych,
3) 10% na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta,
4) 10% na zadania polegające na zamianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej
emisji, na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w obiektach użyteczności publicznej oraz w
obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta.
8. Niezłożenie wniosków lub niepodpisanie umów na dotacje celowe na ilość środków finansowych w
jednej z grup zadań z § 3 ust. 7 do 30 kwietnia danego roku budżetowego powoduje, że środki finansowe z § 3
ust. 7 mogą być rozdzielone i wykorzystane w innej proporcji.
9. Z wnioskodawcami, z którymi nie została podpisana Umowa na dotację celową w danym roku
budżetowym z powodu braku środków finansowych, Umowy zostaną podpisane w pierwszej kolejności w
następnym roku budżetowym.
10. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji,
kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych Wnioskodawcy. Koszty
inwestycji zostaną pomniejszone o fundusze z innych źródeł i dotacja zostanie naliczona na podstawie całej
przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę.
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).
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).
13. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować inwestycję i przedłożyć dokumenty niezbędne do
rozliczenia dotacji określone w §6 ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu
dotacji.
14. W przypadku niezrealizowania wymiany w terminie przewidzianym umową określonym na podstawie
§3 ust.13 termin ten nie ulega przedłużeniu dotacja nie jest udzielana, a kolejny wniosek o przyznanie dotacji
na ten sam cel nie może być złożony w tym samym roku dla którego przypadał termin zakończenia inwestycji.
15. Warunek określony w §3 ust.14 nie dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca przedłoży pisemnie dokument
wystawiony przez zakład gazowniczy lub zakład ciepłowniczy, potwierdzający opóźnienie terminu podłączenia
do sieci. W takiej sytuacji istnieje możliwość jednorazowego aneksowania terminu umowy, nie dłużej niż na
okres 6 miesięcy.
§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 w związku
z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza udzielona dotacja stanowi pomoc de
minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) na zasadach
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 352.1 z
24.12.2013r. z późn. zm.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność
gospodarcza jest zobowiązany do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o
wielkości pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
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b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola
wykonania zleconego zadania.
§ 5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice właściwa w sprawie przyznania dotacji celowej
sporządza protokół z przyznania dotacji celowej, który zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.
§ 6. 1. Podstawą rozliczenia dotacji, udzielonej na podstawie umowy, będą udokumentowane koszty
inwestycji (faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę jako nabywcę) i inne dokumenty określone umową
potwierdzające zakończenie inwestycji. 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 instalacyjne, robocizna).
2. Do kosztów inwestycji nie zostaną zakwalifikowane przy rozliczaniu dotacji:
1) koszty zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze
2) koszty transportu,
3) koszty wykonania projektów,
4) koszty wystawienia opinii kominiarskiej,
5) koszty wykonania przyłącza do budynku/lokalu mieszkalnego,
6) koszty demontażu starych źródeł opalanych węglem,
7) koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.
§ 7. Prezydent Miasta Katowice przedstawia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta coroczną
informację o udzielonych dotacjach celowych do 30 kwietnia roku bieżącego za rok poprzedni.
§ 8. Prezydent Miasta Katowice określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które
obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
§ 9. Dotacje celowe stanowiące pomoc de minimis udzielane będą do dnia 31 grudnia 2023r.
§ 10. Wnioski o dotację celową złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą
rozpatrywane w pierwszej kolejności oraz według dotychczasowych przepisów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 12. Traci moc uchwała 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 z 2013r. poz. 2017
z późn. zm.).
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§ 13. 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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