
UCHWAŁA NR XLVII/1128/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2013r. na 
zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł 

energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn. zm.) i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 
1232 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały 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. Śląskiego  poz. 
2017 z dnia 04.03.2013r.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z udzielania dotacji celowej w 2013r. na zadania związane 
ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania 
wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1128/14 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 marca 2014r. 

Sprawozdanie 
z udzielania dotacji celowej w 2013 roku na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na 

proekologiczne, zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz usunięciem wyrobów zawierających 
azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych). 

Katowice, marzec 2014 r.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn. zm.) i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz.1232 
z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XXXIII/729/13 z dnia 30 stycznia 2013r.,  realizowane jest 
udzielanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii 
oraz na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla podmiotów niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych takich jak: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy 

Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających 
z faktur, rachunków nie więcej niż 6 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, w przypadku 
zmiany systemu ogrzewania i w przypadku zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz w wysokości do 
100% nie więcej jednak niż 50 000 zł na budynek mieszkalny na  demontaż, transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest. 

Główne  cele udzielania dotacji to: 

· ograniczenie tzw. niskiej emisji, 

· modernizacja systemów grzewczych, 

· ekonomiczna motywacja użytkowników do wymiany starych urządzeń grzewczych, 

· zmniejszenie kosztów ogrzewania domów mieszkalnych, 

· likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko i na zdrowie ludzi, 

· poprawa warunków życia 

· wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji i wyrobów azbestowych na terenie miasta Katowice  wyodrębniła ok. 
3 000 obiektów indywidualnych, które potencjalnie kwalifikowały się do modernizacji ogrzewania i ok. 
624 tys. m2 powierzchni w zabudowie mieszkalnej pokrytej wyrobami zawierającymi azbest. 

Ilość wypłaconych wniosków w roku 2013.

– ogrzewanie proekologiczne (gaz, energia elektr., olejowe, kominkowe, sieć zdalaczynna, kotły 
niskoemisyjne) – wpłynęło 346 wniosków, wypłacono kwotę 1 664 293 zł, tj. dotacja do 332 budynków/lokali 
mieszkalnych. 

· ogrzewanie gazowe – 785 816 zł tj. dotacja do 140 budynków/lokali mieszkalnych, 

· ogrzewanie elektryczne – 51 641 zł, tj. dotacja do 9 lokali mieszkalnych, 

· ogrzewanie kominkowe – 17 902 zł, tj. dotacja do 3 budynków/lokali mieszkalnych, 

· ogrzewanie z sieci zdalaczynnej – 248 152 zł, tj. dotacja do 80 lokali mieszkalnych, 

· ogrzewanie na kotły niskoemisyjne - 560 782 zł tj. dotacja do 100 budynków/lokali mieszkalnych. 
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- odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) - wpłynęło 180 wniosków, 
wypłacono kwotę 670 362 zł, tj. dotacja do 116 budynków/lokali mieszkalnych. 

· kolektory słoneczne- 582 588 zł, dotacja do 101 budynków/lokali mieszkalnych, 

· pompy ciepła – 70 534 zł, dotacja do 12 budynków/lokali mieszkalnych, 

· biomasa – 17 240 zł dotacja do 3 budynków mieszkalnych. 

– usuwanie azbestu – wpłynęło 13 wniosków, wypłacono kwotę 68 608,28 zł. tj. dotacja do 8 budynków 
mieszkalnych. 

Łącznie w roku 2013r. wypłacono: 2 403 263,28 zł.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, jednakże część wnioskodawców odstąpiła od 
realizacji inwestycji, a tym samym zrezygnowała z przyznanej dotacji. 

Z wykonania w roku 2013 wynika, że około 70 % wszystkich dotacji zostało udzielonych w dzielnicach 
południowych tj. Panewniki, Ligota, Piotrowice, Podlesie, Kostuchna, pozostałe 30 % przypada na 
pozostałe dzielnice Katowic. 

Udzielanie dotacji celowej do ogrzewania proekologicznego, odnawialnych źródeł energii oraz 
usuwania wyrobów zawierających azbest jest i będzie kontynuowane, a realizacja zatwierdzonych 
wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym. 

Id: 41F13C5E-17BF-465D-A5B4-D8FD39D2DFFA. Podpisany Strona 2




