
Podpisany przez: 
Marcin Krupa 
dnia 18 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2240/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 18 lutego 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. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 202 lr., poz. 
1372 z późn.zm.) w wykonaniu uchwały nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. 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

zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć do stosowania zasady i tryb postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wybom inwestycji do finansowania, określone 
w uchwale nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodne oraz kryteriów inwestycji do finansowania (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2022r. poz 604).

§ 2. Określić wzory :

1) wniosków (załącznik nr la,lb,lc,ld,le,lf),

2) protokołów odbioru(załącznik nr 2a,2b,2c),
3) umów (załącznik nr 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g), 

stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu resortowemu Wiceprezydentowi 

Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Urząd Miasta Katowice Katowice dn
Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr la

W NI  OS  E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania 

budynku\lokalu mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XLI11/984/22 z dnia 27.01.2022r.,
oraz Zaiządzeniem Prezydenta Miasta Katowice 

N r .........................z dnia..............................

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr telefonu

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL Wiioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6 Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ulica, nr budynku / lokalu mieszkalnego 6 Rok wybudowania budynku

2 Waściciel - lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego * 

Najemca -  lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego *

7 Ilość pieców na paliwo stałe, które zostaną zlikwidowane

3 Przewidywana wartość inwestycji 8 Roczne zużycie paliwa stałego (w tonach)

4 .Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie 
później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

9 Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

5 Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy (Waściciel)

10 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (Wniosek nie zostanie rozpatrzony bez załączników nr C.l oraz C2I
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu mieszkalnego na zmianę systemu grzewczego (dotyczy Najemcy).
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego).

D. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacji celowej oraz po zakończeniu 
prac związanych ze zmianą ogrzewania zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:

W przypadku:
1.Ogrzewania elektrycznego:
a) Umowę z Rejonu Energetycznego.
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

4.Ogrzewania na pompę ciepła do centralnego ogrzewania:
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji 
oraz oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z 
przepisami prawa budowanego
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem KatoWce)

2.Ogrzewania gazowego:
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczym.
b) Opinię kominiarską końcową.
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

5.Ogrzewania na kocioł z podajnikiem na pellet :
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji.
b) Opinię kominiarską końcową.
c) Aktualne zaświadczenie spełniające wymogi Ekoprojektu wydane przez 
jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej 
jednostki akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation).
d) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem KatoWce).

3.0grzewania z sieci zdalaczynnej:
a) Umowę na dostawę ciepła.
b) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie(odbiór) inwestycji.
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

E. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest 

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po 
złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami (pkt D), zakończeniu prac oraz po 
przeprowadzeniu kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Katowice -  Wydziału Kształtowania 
Środowiska.

3. Kontrola instalacji grzewczej przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę 
zakończenia inwestycji, oraz po zlikwidowaniu wszystkich pieców opalanych paliwem stałym we 
wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym, a w przypadku ogrzewania elektrycznego - usunięcia mr do 
przewodu kominowego z pieca kaflowego.

4. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym.
5. Instalacja grzewcza (ogrzewanie) ma być trwale związana z obiektem budowlanym.
6. Dotacja celowa na pompę ciepła do centralnego ogrzewania nie obejmuje urządzeń klimatyzacyjnych 

grzewczo-chłodzących, pracujących jednocześnie jako pompa ciepła lub posiadających nagrzewnicę 
powietrza.

7. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.

8. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.

Informuję, że do tej pory nie korzystałem(am)/korzystałem(am) z dofinansowania (dotacji), które zostało
przyznane przez Miasto Katowice na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku/lokalu
mieszkalnym.

Informuję, że zapoznałem(am) się z Uchwalą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r.,
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r ........................ z dnia................................. r.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej. *

* niepotrzebne skreślić
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr lb

Katowice dn.Urząd Miasta Katowice 
Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

W  N I  O S  E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie związane z zainstalowaniem  

odnawialnego źródła energii w  budynku \lokalu mieszkalnym

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XLI11/984/22 z dnia 27.01,2022r.,
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice 

N r ........................ z dn ia .................................

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko Whioskodawcy 4. Nr telefonu

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL Whioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Whioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ulica, nr budynku / lokalu mieszkalnego 5. Rodzaj wybranego źródła do dotacji celowej (pom pa ciepła, 

kolektory s łoneczne, ogniwa fotow oltaiczne, rekuperacja)*.

2. \Maściciel -  lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego * 

Najemca -  lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego *

6. Źródło ciepła do ogrzewania i ciepłej WDdy użytkowej, które działa poza 
sezonem działania odnawialnego źródła energii.

3. Przewidywana wartość inwestycji 7 Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia popisania umowy.

4. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy (Waściciel) 8. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu mieszkalnego na zamontowanie odnawialnego źródła energii 

(dotyczy Najemcy).

D. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacii celowej oraz po zakończeniu 
prac związanych z zamontowaniem odnawialnego źródła energii zobowiązuję się uzupełnić 
wniosek o:

Odnawialne źródła energii - ogniwa fotowoltaiczne. pompa ciepła, kolektory słoneczne, rekuperacja.
a) Protokół wystawiony przez wykonawcę usługi, określający zakończenie (odbiór) inwestycji, oraz ośwadczenie 
wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego (w przypadku pompy ciepła 
podać jej moc, a w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych podać powierzchnię czynną).
b) Certyfikat* wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dotację (dotyczy kolektorów słonecznych*).
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).

E. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest 

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą.
Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi 
załącznikami (pkt D), zakończeniu prac oraz po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników Urzędu 
Miasta Katowice -  Wydziału Kształtowania Środowiska.

3. Kontrola zainstalowania odnawialnego źródła eneigii przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez 
Wnioskodawcę zakończenia inwestycji.

4. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu 
dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, które działa poza sezonem działania odnawialnego źródła 
energii.

5. Certyfikat* potwierdzający: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub b) europejski znak jakości 
„Solar Keymark”.

6. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.

7. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.

Informuję, że do tej pory nie korzystałem(am)/korzystalem(am) z dofinansowania (dotacji), które zostało
przyznane przez Miasto Katowice na zainstalowanie odnawialnego źródła energii we wnioskowanym
budynku/lokalu mieszkalnym.

Informuję, że zapoznalem(am) się z Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r.,
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r............................ z dnia............................. r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

* niepotrzebne skreślić
(podpis wnioskodawcy)
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Urząd M iasta Katow ice Katowice dn

W ydzia ł Kształtow ania Środow iska  
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr lc

W NI  OS E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie związane z usunięciem wyrobów 

zawierających azbest z budynku

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01 2022r.,
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice

N r .................. z dnia
A. WNIOSKODAWCA
1. I mię i Nazwisko Whioskodawcy 4. Nr telefonu

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL Whioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Whioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ulica, nr budynku 5. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy

2. V\Aaściciel -  budynku mieszkalnego * 

Najemca -  budynku mieszkalnego *

6. Przewidywana wartość inwestycji

3. Rodzaj budynku (budynek mieszkalny, budynek użyteczności 
publicznej, budynek gospodarczy(1))

7. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

4. Welkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (nf) 8 Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia poc^isania umowy.

9 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda właściciela budynku na usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku (dotyczy Najemcy).
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, sporządzona zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 201 lr. Nr 8, poz.31).

D. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacji celowej oraz po zakończeniu 
prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest zobowiązuję się uzupełnić wniosek 
o:

1. Dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego lub do Wydziału 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM Katowice w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę.
2. Dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest, które obowiązują wg ustaw.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu 
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
4. Informacja przedsiębiorcy o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i 
przetransportowanych na uprawnione do ich przyjmowania składowisko lub do uprawnionego zakładu, który utylizuje azbest.
5. Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice) wystawione przez przedsiębiorcę usuwającego 
wyroby zawierające azbest.

E. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest 

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą.
3. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi 

załącznikami (pkt D) i zakończeniu prac.
4. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest 

zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
5. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 

KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.

Informuję, że do tej pory nie korzystałem(am)/korzystałem(am) z dofinansowania (dotacji), które zostało
przyznane przez Miasto Katowice na usunięcie wyrobów zawierających azbest z wnioskowanego
budynku.

Informuję, że zapoznałem(am) się z Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r.,
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r .........................z dnia....................... r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
(1) -  budynek gospodarczy -  budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętów służących do 
obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej rekreacji indywidualnej a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania 
środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.
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INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1»
/wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 201 Or. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których byty lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)/

Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2).

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest -  imię i nazwisko lub nazwa i adres:

Rodzaj zabudowy3).....................

Numer działki ewidencyjnej4).....

Numer obrębu ewidencyjnego4* 

Nazwa, rodzaj wyrobu5)

Ilość posiadanych wyrobów6)....................................................................................................................................

Stopień pilności7)......................................................................................................................................................

Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu:...................................................................................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji:.....................................................................................................................................................................

Przewidywany termin usunięcia wyrobów:................................................................................................................

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia 6)...........................................

Data ..........................................  ...................
(podpis)

_ 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, 
miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy,
inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następujące kwalifikacje:
-płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-płyty faliste azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie,
-rury i złącza azbestowo -  cementowe,
-rury i złącza azbestowo - cementowe pozostawione w ziemi,
-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
-wyroby cierne azbestowo - kauczukowe,
-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
-szczeliwa azbestowe,
-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-wyroby azbestowo - kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
-papier, tektura,
-drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
-drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura: podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b, km).
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i nr dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w 
których zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub 
urządzeń a zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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W yd zia ł K ształtow ania Ś rodow iska  
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr ld

W  N I  OS  E K
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB PRAWNYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z  Uchwałą Nr X L I11/984/22 z  dnia 2 7 .0 1 .2 0 2 2 r,
Zarządzeniem  Prezydenta M iasta Katowice

N r ..........................z  dnia

A. WNIOSKODAWCA
1. Nazwa podmiotu 5 Forma prawna

(osoba prawna, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca 1' 1 .inne)

2. Ulica, nr budynku / lokalu 6. Regon

3. Miejscowość, kod pocztowy 7. Podać pełną nazwę rejestru KRS i nr wpisu lub nazwę innego rejestru lub 
ewidencji oraz nr wpisu i przez kogo prowadzonej.

4. Nr telefonu 8. Telefon i dane osoby wskazanej do kontaktu w sprawie wniosku.

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1 Ulica, nr budynku /lokalu 6. Rok wybudowania budynku

2 Tytuł prawny wpadania nieruchomością (własność, współwłasność, 
umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)*

7. Ilość pieców na paliwo stałe, które zostaną zlikwidowane

3. Rodzaj budynku (budynek/lokal mieszkalny, budynek użyteczności 
publicznej )

8. Roczne zużycie paliwa stałego (w tonach)

4. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy 9. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

5. Przewidywana wartość inwestycji 10. Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia Inwestycji, nie później 

niż 6 m iesięcy od dnia podpisania umowy.

11. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.(Wniosek nie zostanie rozpatrzony bez załączników nr C. 1 oraz C21
1. Zgoda właściciela budynku na zmianę systemu grzewczego (dotyczy Najemcy).
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego).
3. Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady 

finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do 
zawarcia Umowy z Miastem Katowice oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dotację, poświadczoną 
przez zarząd/Zarządcę.(dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

4. Podmioty ubiegające się o dotację w ramach pomocy de minimis: (dotyczy przedsiębiorców0 ’).
- wszystkie zaświadczenia 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
0 wielkości pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w 
tym okresie,albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. (Załącznik nr 1)
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
1 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 pomocy de minimis -  zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 201 Or. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
201 Or. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz.U. Nr 53, poz. 311 z póin. zm ).

D. INFORMACJE DODATKOWE WNIOSKODAWCY.
1. Informuję, że jestem / nie jestem* płatnikiem VAT.
2. Informuję, że jestem / nie jestem* przedsiębiorcą.

E. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacji celowej oraz po zakończeniu 
prac związanych ze zmianą ogrzewania zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:

W przypadku:

1.Ogrzewania elektrycznego:
a) Umowę z Rejonu Energetycznego.
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).

4.Ogrzewania na pompę ciepła do centralnego ogrzewania:
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji 
oraz oświadczenie wykonawcy, Ze inwestycja została wykonana zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego.
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Utnowy z Miastem Katowice).

2.Ogrzewania gazowego:
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczym.
b) Opinię kominiarską końcową.
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).

5,Ogrzewania na kocioł z podajnikiem na pellet :
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji 
oraz oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego.
b) Opinię kominiarską końcową.
c) Aktualne zaświadczenie spełniające wymogi Ekoprojektu wydane przez 
jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej 
jednostki akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation).
d) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia linowy z Miastem Katowice).

3,Ogrzewania z sieci zdalaczynnej:
a) Umowę na dostawę ciepła.
b) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie(odbiór) inwestycji.
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).

E. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY OD 

DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o któiych mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest Umowa 

pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po złożeniu kompletnego 
wniosku wraz z wszystkimi załącznikami (pkt E ), zakończeniu prac oraz po przeprowadzeniu kontroli przez 
pracowników Urzędu Miasta Katowice -  Wydziału Kształtowania Środowiska.

3. Kontrola instalacji grzewczej przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez Wnioskodawcę zakończenia 
inwestycji, oraz po zlikwidowaniu wszystkich pieców opalanych paliwem stałym we wnioskowanym budynku/lokalu 
mieszkalnym, a w przypadku ogrzewania elektrycznego - usunięcia rur do przewodu kominowego z pieca kaflowego.

4. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym.
5. Instalacja grzewcza (ogrzewanie) ma być trwale związana z obiektem budowlanym.
6. Dotacja celowa na pompę ciepła do centralnego ogrzewania nie obejmuje urządzeń klimatyzacyjnych grzewczo- 

chłodzących, pracujących jednocześnie jako pompa ciepła lub posiadających nagrzewnicę powietrza.
7. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest zobowiązany do 

przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
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8. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.
Informuję, że do tej pory nie korzystalem(am)/korzystalem(am)* z (dotacji), które zostało przyznane przez Miasto 
Katowice na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym.

Informuję, że zapoznałem(am) się z Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r., oraz 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r .............................z d n ia .................................r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
(1) -  przedsiębiorca -  zgodnie ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną -  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
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Załącznik nr 1

Pełna nazwa i pieczęć Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ/NIEOTRZYMANEJ* POMOCY DE MINIMIS

UWAGA: do złożenia oświadczenia zobowiązane są podmioty ubiegające się o pomoc de 

W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji celowej, ze środków budżetu Miasta Katowice na zadanie:

(nazwa zadania)

oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący, przedsiębiorca:

(nazwa Wnioskodawcy)

otrzymał(a)/nie otrzymał(a)* pomocy de minimis łącznej wartości brutto .................... zł. stanowiącej

równowartość ..........................  euro, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia

pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

UWAGA:

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji Wnioskodawcy, po dacie złożenia niniejszego 
Wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Urzędu Miasta Katowice, 
Wydział Kształtowania Środowiska oraz do dostarczenia stosownych dokumentów poświadczających 
te zmiany
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy 
publicznej z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej tDz.U. z 2021. poz.7431.
Pomoc de minimis w rozumieniu art 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r 
w spraw ie stosowania art 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz Urz WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza 
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy 
równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością 
brutto, tzn nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich Pułap ten stosuje się bez względu 
na formę pomoc) i jej cel

Katowńce, d n ia ............................  .................................................................................................
(podpis uprawnionej/ych do złożenia

oświadczenia)

* niepotrzebne skreślić
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Katowice, dnia

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejszym oświadcza się, że

(pełna nazwa beneficjenta pomocy)

N IP:........................................................  REGON:

jest:

Mikroprzedsiębiorstwem

Małym Przedsiębiorstwem

Średnim Przedsiębiorstwem

w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2004 z dnia 17 czerwca 
2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm).

(Data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta)
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zal. Nr le

■ ■ * u- * • Katowice dn.U rząd  M ias ta  K a to w ic e
W y d z ia ł K s z ta łto w a n ia  Ś ro d o w is k a
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

W  N I  O S  E K
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB PRAWN

o udzielenie 
na zadanie związane 

odnawialnego źródła energii

Przed w ypełnieniem  wniosku, należy zap o zn ać
oraz Z arząd zen iem  

N r ........................

YCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 
dotacji celowej 
z zainstalowaniem  

w  budynku Mokalu mieszkalnym

się z  U chw ałą Nr X L I11/984/22 z  dnia 2 7 .0 1 .2022r., 
P rezydenta  M iasta  K atow ice  

z  dnia ...............................

A. WNIOSKODAWCA
1. Nazwa podmiotu 5. Forma prawna

(osoba prawna, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca <’> i inne)

2. Ulica, nr budynku / lokalu 6. Regon

3. Miejscowość, kod pocztowy 7 Podać pełną nazwę rejestru KRS i nr wpisu lub nazwę innego rejestru 
lub ewidencji oraz nr wpisu i przez kogo prowadzonej.

4. Nr telefonu 8. Telefon i dane osoby wskazanej do kontaktu w  spraw ę wniosku

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ulica, nr budynku / lokalu 5. Rodzaj wybranego źródła (pom pa ciepła , kolektory  

sło neczn e, ogniw a fotow oltaiczne, rekuperacja> \

2 Tytuł prawny władania nieruchomością (własność, wspóh/Uasność, 
umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie w eczyste , najerr^*

6. Źródło ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, które działa poza 
sezonem  działania odnawalnego źródła energii.

3 Rodzaj budynku (budynek/lokal mieszkalny, budynek użyteczności
publicznej)

7. Przewdywana wartość inwestycji

4. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy (Właściciel) 8  .Zobowiązuję s ię  do wykonania i ro z liczen ia  inw estycji, nie później 
niż 6 m ies ięcy  od dbiia podpisania umowy.

9. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

10. SZCZEGÓŁOWA O P IS  ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu mieszkalnego na zamontowanie odnawialnego źródła energii (Najemca).
2. Uchwala wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady 
finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielając pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do 
zawarcia Umowy z Miastem Katowice oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dotację,poświadczone 
przez zarząd/Zarządcę. (dotyczy wspólnot mieszkaniowych).
3. Podmioty ubiegające się o dotacje w ramach pomocy de minimis: (dotyczy przedsiębiorców0)).
- wszystkie zaświadczenia 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
0 wielkości pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym 
okresie,albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. (Załącznik nr 1)
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
1 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 pomocy de minimis -  zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 201 Or. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 201 Or. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. 
zm).

D. INFORMACJE DODATKOWE WNIOSKODAWCY.
1. Informuję, że jestem / nie jestem* płatnikiem VAT.
2. Informuję, że jestem / nie jestem* przedsiębiorcą.

E. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacji celowej oraz po zakończeniu 
prac związanych z zamontowaniem odnawialnego źródła energii zobowiązuję się uzupełnić
wniosek o:

Odnawialne źródła energii - ogniwa fotowoltaiczne. pompa ciepła, kolektory słoneczne, rekuperacja.
a) Protokół wystawiony przez wykonawcę usługi, określający zakończenie (odbiór) inwestycji, oraz oświadczenie 
wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prav\a budowlanego (w przypadku pompy ciepła 
podać jej moc, a w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych podać powierzchnię czynną).
b) Certyfikat* wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dotację (dotyczy kolektorów słonecznych*).
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).

F. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest 

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po 
złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami (pkt E), zakończeniu prac oraz po 
przeprowadzeniu kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Katowice -  Wydziału Kształtowania 
Środowiska.

3. Kontrola zainstalowania odnawialnego źródła energii przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez 
Wnioskodawcę zakończenia inwestycji.

4. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu 
dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, które działa poza sezonem odnawialnego źródła energii.

5. Certyfikat* potwierdzający: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub b) europejski znak jakości 
„Solar Keymark”.

6. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
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7. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.

Informuję, że do tej pory nie korzystałem(am)/korzystałem(am) z dofinansowania (dotacji), które zostało 
przyznane przez Miasto Katowice na zainstalowanie odnawialnego źródła energii we wnioskowanym 
budynku/lokalu mieszkalnym.

Informuję, że zapoznalem(am) się z Uchwalą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r., 
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r ...................... z dnia................................ r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

(podpis wnioskodawcy) *

* niepotrzebne skreślić
(1) -  przedsiębiorca -  zgodnie ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną -  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
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U rząd M iasta K atow ice  Katowice dn

W y d z ia ł K szta łtow an ia  Ś ro d ow iska  
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr lf

W  N I  O S  E K
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, OSÓB PRAWN YCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

o udzielenie dotacji celowej 
na zadanie związane z usunięciem wyrobów  

zawierających azbest z budynku

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z  Uchwałą Nr X L I11/984/22 z  dnia 2 7 .0 1 .2022r.,
oraz Zarządzeniem  Prezydenta M iasta Katowice 

N r .............................z  d n ia ...................................
A. WNIOSKODAWCA
1. Nazwa podmiotu 5. Forma prawna

(osoba prawna, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca (1) i inne)*

2. Ulica, nr budynku / lokalu 6. Regon

3. Miejscowość, kod pocztowy 7. Podać pełną nazwę rejestru KRS i nr wpisu lub nazwę innego rejestru lub 
ewidencji oraz nr wpisu i przez kogo prowadzonej.

4. Nr telefonu 8 Telefon i dane osoby wskazanej do kontaktu w sprawie wniosku.

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ulica, nr budynku 5 Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy

2. Tytuł prawny władania nieruchomością (własność, współwłasność, 
umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)*

6. Przewidywana wartość inwestycji

3. Rodzaj budynku (budynek mieszkalny, budynek użyteczności 
publicznej, budynek gospodarczy'2>)

7 Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *

4. Wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m2) 8 Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
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C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda właściciela budynku na usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku (dotyczy Najemcy).
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, sporządzona zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 201 Or. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 201 lr. Nr 8, poz.31).

3. Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady 
finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do 
zawarcia Umowy z Miastem Katowice (dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

4. Podmioty ubiegające się o dotację w ramach pomocy de minimis: (dotyczy przedsiębiorców" j.
- wszystkie zaświadczenia 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
0 wielkości pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w 
tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. (Załącznik nr 1)
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
1 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 pomocy 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 o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
201 Or. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm ).

D. INFORMACJE DODATKOWE WNIOSKODAWCY.
1. Informuję, że jestem / nie jestem* płatnikiem VAT.
2. Informuję, że jestem / nie jestem* przedsiębiorcą.

E. Po zawarciu Umowy z Miastem Katowice o przyznanie dotacji celowej oraz po zakończeniu prac 
związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:

1. Dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego lub do 
Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM  Katowice w przypadku zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
2. Dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest, które obowiązują wg ustaw.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz 
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz.
649 z późn. zm.) .
4. Informacja przedsiębiorcy o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest, usuniętych z obiektów 
budowlanych i przetransportowanych na uprawnione do ich przyjmowania składowisko lub do uprawnionego 
zakładu, który utylizuje azbest.
5. Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice) wystawione przez przedsiębiorcę
usuwającego wyroby zawierające azbest.____________________________________________________________________________

F. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest 

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą.
3. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi 

załącznikami (pkt E) i zakończeniu prac.
4. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom wnioskodawca jest 

zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.
5. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 

KOLEJNOŚCI ZAWARCIE UMOWY Z MIASTEM KATOWICE. WSZELKICH ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ, MOŻNA DOKONAĆ PO ZAWARCIU POWYŻSZEJ 
UMOWY.
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Informuję, że do tej pory nie korzystalem(am)/korzystałem(am) z dofinansowania (dotacji), które zostało 
przyznane przez Miasto Katowice na usunięcie wyrobów zawierających azbest z wnioskowanego 
budynku.

Informuję, że zapoznalem(am) się z Uchwalą Rady Miasta Katowice Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r., 
oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice N r ..................... z dnia...........................

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
(1) -  przedsiębiorca -  zgodnie ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną -  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.* niepotrzebne skreślić
(2) -  budynek gospodarczy -  budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych 
oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętów służących do obsługi budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej rekreacji indywidualnej a także ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów 
rolnych.
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INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST»
/wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)/

Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres * 2).

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest -  imię i nazwisko lub nazwa i adres:

Rodzaj zabudowy 3)...................

Numer działki ewidencyjnej4)....

Numer obrębu ewidencyjnego“» 
Nazwa, rodzaj wyrobu5)

Ilość posiadanych wyrobów 6).........................................................................................

Stopień pilności7)............................................................................................................

Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów 8):

ajnazwa i numer dokumentu:..........................................................................................

bjdata ostatniej aktualizacji:............................................................................................

Przewidywany termin usunięcia wyrobów:....................................................................

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia 6) 

Data.......................................
(podpis)

1} Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, 
powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek 
mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania 
azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następujące kwalifikacje:
-płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-płyty faliste azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie,
-rury i złącza azbestowo -  cementowe,
-rury i złącza azbestowo - cementowe pozostawione w ziemi,
-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
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-wyroby cierne azbestowo - kauczukowe,
-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
-szczeliwa azbestowe,
-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-wyroby azbestowo - kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
-papier, tektura,
-drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 
19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed 
emisją włókien azbestu),
-drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien 
azbestu,
-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura: podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, 
m.b, km).
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i nr dokumentu oraz datę 
jego ostatniej aktualizacji, w których zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, 
w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji 
technicznej.
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PROTOKÓŁ ODBIORU

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 2a
Katowice, dn ia .........................................

stwierdzenia wykonania zmiany ogrzewania na proekologiczne w lokalu/budynku mieszkalnym

przy ulicy zajmowanym przez

Panią/Pana

Pani/Pan.................................................................................................................zgłosił/a w dniu .....................
w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zakończenie zmiany systemu ogrzewania.
W wyniku wizji przeprowadzonej w lokalu/budynku mieszkalnym Właściciela (Najemcy) w dniu .....................
stwierdza się, wypełnienie warunków Umowy Nr 3153.2.................... z dnia .......................... spisanej
pomiędzy Właścicielem (Najemcą), a Miastem Katowice, tj:

-  zainstalowanie ogrzewania.......................................................................................................................

-  zdemontowanie kotła/pieców nastąpiło poprzez wyburzenie/zezłomowanie*

Właściciel (Najemca) przedstawił do wglądu oryginały dokumentów (kopie dla wydziału):

1. Umowę wydaną przez Zakład Eneigetyczny*/Zakład Gazowniczy* - w przypadku ogrzewania na 
energię elektryczną lub na gaz.*

2. Umowę na dostawę ciepła i protokół o zakończeniu prac -  w przypadku ogrzewania zdalaczynnego.*
3. Protokół zdawczo -  odbiorczy określający zakończenie montażu (odbiór) pompy ciepła oraz 

oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.*
4. Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) montażu kotła z podajnikiem na 

pellet*
5. Aktualne zaświadczenie dla kotła z podajnikiem na pellet spełniające wymogi Ekoprojektu wydane 

przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 
akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation).*

6. Opinię kominiarską końcową *
7. Faktury, rachunki na zakup materiałów i usług.

* - niepotrzebne skreślić
Pracownik Miasta Katowice stwierdza, że Najemca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu/budynku 
mieszkalnego.
UWAGI:

Powyższy PROTOKÓŁ ODBIORU jest podstawą do wypłacenia dotacji celowej przez Miasto Katowice na 

warunkach określonych w ww. Umowie.

Protokół spisano w obecności:

Imię i Nazwisko Podpis
1............................................................  ...........................................................

2..................................................................  .................................................................
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Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 2b
Katowice, dnia.........................................

PROTOKÓŁ ODBIORU

stwierdzenia zainstalowania odnawialnego źródła energii w budynku /lokalu mieszkalnym przy 

ulicy........................................................ zajmowanym przez Panią/Pana...................................

Pani/Pan..................................................................................................................................................................

zgłosił/a w dniu ................ w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zakończenie
montażu odnawialnego źródła energii. W wyniku wizji przeprowadzonej w budynku /lokalu mieszkalnym
Właściciela (Najemcy) w dn iu .................stwierdza się, wypełnienie warunków Umowy Nr 3153.3..................
z dn ia ..........................spisanej pomiędzy Właścicielem (Najemcą), a Miastem Katowice, tj:

-  zainstalowanie.............................................................................................................................

Właściciel (Najemca) przedstawił do wglądu oryginały dokumentów (kopie dla wydziału):

1. Protokół zdawczo-odbiorczy wystawiony przez wykonawcę usługi, określający zakończenie (odbiór) 
inwestycji, oraz oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego (w przypadku pompy ciepła podać jej moc, a w przypadku kolektorów 
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych podać powierzchnię czynną),

2. Certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty 
złożenia wniosku o dotację (dotyczy kolektorów słonecznych),

3. Faktury, rachunki na zakup materiałów i usług.

pow. czynna 
(m2)*

moc pompy 
(kW )* inst.czynna* ekologiczne 

źródło do c.o.

TAK/NIE

* - niepotrzebne skreślić

Pracownik Miasta Katowice stwierdza, że Najemca posiada tytuł prawny do zajmowanego budynku/lokalu 
mieszkalnego.

UWAGI:

Powyższy PROTOKÓŁ ODBIORU jest podstawą do wypłacenia dotacji celowej przez Miasto Katowice na 

warunkach określonych w ww. Umowie.

Protokół spisano w obecności:

Imię i Nazwisko Podpis
1.........................................................  ........................

2...............................................................  ..........................

Id: 0579CE37-CEF9-4609-AEB8-750D2F188BF9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 2c
Katowice, dnia.............................................

PROTOKÓŁ ODBIORU
stwierdzenia usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku ...............................................  przy

ulicy ......................................................................................................  zajmowanym przez Właściciela

(Najemcę) / podmiot ..........................................................................................................................................

Właściciel (Najemca) / podmiot ..................................................................................................................
zgłosił/a w dniu ....................... w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice
zakończenie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest 
z budynku/pomieszczenia gospodarczego.

Właściciel (Najemca)/podmiot przedstawił do wglądu oryginały dokumentów (kopie dla wydziału):
1. Dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego lub 

do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego w przypadku zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

2. Dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, które obowiązują wg ustaw.

3. Oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zra.)

4. Informację przedsiębiorcy o łącznej powierzchni (m2) oraz ilości (Mg) płyt zawierających 
azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione do ich 
przyjmowania składowisko lub do uprawnionego zakładu, który utylizuje azbest.

5. Faktury, rachunki wystawione przez przedsiębiorcę usuwającego wyroby zawierające azbest.

Stwierdza się, wypełnienie warunków Umowy Nr 3153.5..................  z dnia .......................  zawartej
pomiędzy Właścicielem (Najemcą)/podmiotem, a Miastem Katowice.

UWAGI:

Powyższy PROTOKÓŁ ODBIORU jest podstawą do wypłacenia dotacji celowej przez Miasto 

Katowice na warunkach określonych w ww. Umowie.

Protokół spisano w obecności:

Imię i Nazwisko Podpis

1 , ......................................................  .........................

2,
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Protokół Nr

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 3a

UMOWA N R ..............................................
o dotację celową w ...................roku

na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczny.

Zawarta w d n iu ...........................pomiędzy Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 zwanym dalej
„Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1 ......................................................  - Wiceprezydenta Miasta Katowice,
2 ...................................................... - Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

a Panią/Panem ......................................... Właścicielem (Najemcą) lokalu(i)/budynku mieszkalnego

o pow................mieszczącego się w Katowicach przy ul.............................................................. zwanym dalej

„Właścicielem” („Najemcą”) PESEL:.............................

§1
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji celowej na zadania związane 
ze zmianą systemu ogrzewania lokalu(i)/budynku mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne działające
w oparciu o ogrzewanie ............................., z obowiązkiem likwidacji funkcjonowania wszystkich
tradycyjnych pieców węglowych.
Od powyższej zasady odstępuje się w przypadku wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy 
ogrzewaniu elektrycznym lub kiedy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków.
Dotacja celowa obejmuje.....lokal/budynek mieszkalny.
Wniosek o dotację celową został złożony w dniu .....................i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§ 2
Właściciel (Najemca) lokalu(i)/budynku mieszkalnego zgłasza zamiar dokonania zmiany (jedynego 
istniejącego) systemu ogrzewania polegającej na wymianie wszystkich tradycyjnych pieców węglowych na
ogrzewanie ................................., a tym samym zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
powstających przy spalaniu paliw stałych.

§3
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej w wysokości ...... %  nakładów

inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 10 000 zł brutto na 
lokal/budynek mieszkalny, słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto (których daty wystawienia są nie 
wcześniejsze niż data podpisania niniejszej Umowy).

2. W przypadku poniesienia przez Właściciela (Najemcę) lokalu(i)/budynku mieszkalnego nakładów
inwestycyjnych niższych od nakładów określonych w §3.1, pokrycie kosztów nastąpi w wysokości........%
poniesionych kosztów, udokumentowanych stosownymi fakturami, rachunkami. Kwalifikacji faktur 
i rachunków będących podstawą wyliczenia kwoty dotacji dokonuje upoważniony pracownik wydziału 
Urzędu Miasta, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do wykonania inwestycji do dnia........................roku (jeżeli termin
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy lub sobotą).

4. Właściciel (Najemca) zobowiązany jest dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 
miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.

5. Właściciel (Najemca) jest zobowiązany po zakończeniu inwestycji do powiadomienia wydziału, który 
sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej pisemnie lub telefonicznie o zakończeniu 
inwestycji w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.
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1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje końcowego odbioru 
prac po zgłoszeniu przez Właściciela (Najemcę) zakończenia realizacji inwestycji, a Właściciel (Najemca) 
lokalu(i)/budynku mieszkalnego udostępni instalację do oględzin.

2. Przedstawiciel wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej, potwierdza 
w Protokole Odbioru wykonanie prac i gotowość instalacji do eksploatacji.

3. Podczas odbioru prac Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia następujących dokumentów 
nie później jednak niż w nieprzekraczającym terminie 30 dni od dnia odbioru prac przez pracownika 
wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej (oryginały do wglądu a kopie 
do przedłożenia):
a) umowę na dostawę gazu (w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe)*,
b) umowę z Zakładem Energetycznym (w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne)*,
c) umowę na dostawę ciepła i protokół o zakończeniu prac (w przypadku zmiany na ogrzewanie z sieci 

zdalaczynnej)*,
d) protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) pompy ciepła oraz oświadczenie 

wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego *,
e) protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) montażu kotła z podajnikiem na pellet *,
f) aktualne zaświadczenie dla kotła z podajnikiem na pellet spełniające wymogi Ekoprojektu wydane 

przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 
akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation).*

g) opinię kominiarską końcową (za wyjątkiem ogrzewania elektrycznego, z sieci zdalaczynnej, na pompę 
ciepła)*,

h) faktury, rachunki (wystawione na Wnioskodawcę z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy 
z Miastem Katowice).

§4

§ 5
1. Podstawą rozliczenia dotacji, udzielonej na podstawie Umowy, będą koszty inwestycji (faktury, rachunki). 

W przypadku przedstawienia faktury, rachunku na usługę wraz z materiałem (np. montaż instalacji 
centralnego ogrzewania itp.) należy dokument uzupełnić o zestawienie cenowe materiałów i usług 
zawartych w fakturze, rachunku (kocioł, grzejniki, komin, materiały inst., robocizna).

2. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §3.1 oraz §3.2 Umowy, 
nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego prac opisanych w §2 przez pracownika wydziału, który sprawuje 
obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej oraz weryfikacji przedstawionych przez Właściciela 
(Najemcę) lokalu(i)/budynku mieszkalnego dokumentów wyszczególnionych w §4.3 stanowiących 
podstawę do rozliczenia dotacji.

3. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji 
określonej w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych 
Wnioskodawcy. Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na 
podstawie całej przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez 
Właściciela (Najemcę).

4. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe. Usługi muszą być wykonane przez osoby 
lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującym prawem i normami.

5. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§6
1. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do likwidacji funkcjonowania nieekologicznych źródeł ciepła.
2. Koszty zakupu dodatkowego wyposażenia, a także koszty konserwacji oraz naprawy urządzenia grzewczego 

ponosi Właściciel (Najemca) lokalu(i)/budynku mieszkalnego.
§7

W razie zbycia lokalu/budynku mieszkalnego -  Właściciel /w razie rozwiązania umowy najmu -  Najemca/
zobowiązany jest pozostawić w lokalu/budynku mieszkalnym instalację grzewczą sprawną technicznie,
a w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia ponosi koszt naprawy.
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1. W przypadku odstąpienia od ogrzewania proekologicznego Właściciel (Najemca) zobowiązany jest 
do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania 
dotacji celowej.

2. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej jest uprawniony do kontroli 
lokalu(i)/budynku mieszkalnego pod kątem użytkowania ekologicznych systemów grzewczych 
w lokalu/budynku mieszkalnym w okresie 5 lat od daty otrzymania przez Właściciela (Najemcy) dotacji.

3. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi jak dla zaległości podatkowych i zostanie ustalona w wydanej 
decyzji w przypadku:
a) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania, przed upływem 5 lat licząc od dnia wypłaty 

dotacji,
b) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji,
c) nieprzestrzegania ustaleń niniejszej Umowy o dotację celową, a w szczególności w przypadku stosowania 
paliw stałych niezgodnych z instrukcją ruchową kotła,
d) spalania odpadów (z wyłączeniem odpadów wymienionych w punktach 5, 8, 12, 13, 15, 27, 28, 34, 44, 
49, 52, 54, 55 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz.93)).

4. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur i rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.

§91. Niezachowanie terminów określonych w §3.3 oraz §3.4 oraz niezłożenie dokumentów o których mowa 
w §4.3 stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

2. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową wypłaty 
dotacji w przypadku:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §4.3 nie spełniają wymogów,
c) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli albo niedoprowadzenie w terminie wskazanym przez 
Miasto Katowice do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w terminie umownym określonym w §3.3 oraz 
§3.4 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.

§ 10
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 11
Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono dla:
-  2 egz. dla Miasta Katowice
— 1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *
lokalu/budynku mieszkalnego*

§8

* - niepotrzebne skreślić
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Protokół Nr

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zal. Nr 3b

UMOWA N R ..............
o dotację celową w ...........roku

na zainstalowanie odnawialnego źródła energii.

Zawarta w dniu .................................pomiędzy Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 zwanym
dalej „Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1...............................................................
2.....................................................................

a Panią/Panem .........................................

mieszczącego się w Katowicach przy ul. 

(„Najemcą”) PESEL:...................................

- Wiceprezydenta Miasta Katowice,
- Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

Właścicielem (Najemcą) budynku/lokału mieszkalnego 

...............................................  zwanym dalej „Właścicielem”

§ 1
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadania związane
z zainstalowaniem odnawialnego źródła eneigii tj.......................................................  w budynku/lokalu
mieszkalnym.
Dotacja celowa obejmuje ...............budynek/lokal(i).
Wniosek o dotację celową został złożony w dniu....................... i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§ 2
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia jednorazowej dotacji celowej w wysokości ......... %

nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 6 000 zl 
brutto na budynek/lokal mieszkalny, słownie: sześć tysięcy złotych brutto (których daty wystawienia są nie 
wcześniejsze niż data podpisania niniejszej Umowy).

2. W przypadku poniesienia przez Właściciela (Najemcę) budynku/lokalu mieszkalnego nakładów 
inwestycyjnych niższych od nakładów określonych w §2.1, pokrycie kosztów nastąpi w wysokości .... %  
poniesionych kosztów, udokumentowanych stosownymi fakturami lub rachunkami. Kwalifikacji faktur 
i rachunków będących podstawą wyliczenia kwoty dotacji dokonuje upoważniony pracownik wydziału 
Urzędu Miasta, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do wykonania inwestycji do d n ia ........................roku (jeżeli termin
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy lub sobotą).

4. Właściciel (Najemca) powinien dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 
miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.

5. Właściciel (Najemca) jest zobowiązany do powiadomienia wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną 
przyznania dotacji celowej, pisemnie lub telefonicznie o zakończeniu inwestycji w terminie 14 dni od 
zakończenia inwestycji.

§ 3
1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje końcowego odbioru 

prac po zgłoszeniu przez Właściciela (Najemcę) zakończenia realizacji prac, a Właściciel (Najemca) 
budynku/lokalu mieszkalnego udostępni odnawialne źródło energii do oględzin.

2. Przedstawiciel wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej, potwierdza 
w Protokole Odbioru wykonanie prac i gotowość instalacji do eksploatacji.

3. Podczas odbioru prac Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia następujących dokumentów 
nie później jednak niż w nieprzekraczającym terminie 30 dni od dnia odbioru prac przez pracownika 
wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej (oryginały do wglądu a kopie 
do przedłożenia):
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a) protokół wystawiony przez wykonawcę usługi, określający zakończenie (odbiór) inwestycji, oraz 
oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
(w przypadku pompy ciepła podać jej moc, a w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw 
fotowoltaicznych podać powierzchnię czynną),
b) certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dotację, który posiada: 1) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub 2) europejski znak jakości 
„Solar Keymark”(dotyczy kolektorów słonecznych),
c) faktury, rachunki (wystawione na Wnioskodawcę z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy 
z Miastem Katowice).

§ 4
1. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §2.1 oraz §2.2 Umowy 

nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego prac przez pracownika wydziału, który sprawuje obsługę 
merytoryczną przyznania dotacji celowej oraz weryfikacji przedstawionych przez Właściciela (Najemcę) 
budynku/lokalu mieszkalnego dokumentów wyszczególnionych w §3.3 stanowiących podstawę do
rozliczenia dotacji.

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji określonej 
w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych Wnioskodawcy. 
Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na podstawie całej 
przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez Właściciela (Najemcę).

3. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe. Usługi muszą być wykonane przez osoby 
lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującym prawem i normami.

4. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§ 5
Koszty zakupu dodatkowego wyposażenia, a także koszty konserwacji oraz naprawy odnawialnych źródeł 
energii ponosi Właściciel (Najemca) budynku/lokalu mieszkalnego.

§6
W razie zbycia budynku/lokalu mieszkalnego -  Właściciel /W razie rozwiązania umowy najmu -  Najemca/ 
zobowiązany jest pozostawić w budynku/lokalu mieszkalnym odnawialne źródło energii sprawne technicznie, 
a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia ponosi koszt naprawy.

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od zainstalowania odnawialnego źródła energii Właściciel (Najemca) 

zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę 
merytoryczną przyznania dotacji celowej.

2. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej jest uprawniony do kontroli 
budynku/lokalu mieszkalnego pod kątem użytkowania odnawialnego źródła energii w budynku/lokalu 
mieszkalnym w okresie 5 lat od daty otrzymania przez Właściciela (Najemcę) dotacji.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur i rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.

§8
1. Niezachowanie terminów o których mowa w §2.3 oraz §2.4 oraz niezłożenie dokumentów, o których mowa 

w §3.3 stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.
2. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową 

wypłaty dotacji w przypadku:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §3.3 nie spełniają wymogów,
c) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli albo niedoprowadzenie w terminie wskazanym przez 
Miasto Katowice do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w teiminie umownym określonym w §2.3 oraz 
§2.4 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.
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Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§1°
Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§ 9

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono dla:
-2  egz. dla Miasta Katowice 
-1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *
budynku/lokalu mieszkalnego *

* - niepotrzebne skreślić
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Protokół Nr

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 3c

UMOWA N R ..............
o dotację celową w ...........roku

na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Zawarta w dniu .................................pomiędzy Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 zwanym
dalej „Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1 ....................................................- Wiceprezydenta Miasta Katowice,
2 ............................................................- Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

a Panią/Panem ......................................................... Właścicielem (Najemcą) budynku/obiektu mieszczącego

się w Katowicach przy ul.............................................................. zwanym dalej „Właścicielem” („Najemcą”)

PESEL:........................... ,

§ i
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane z usunięciem 
wyrobów zawierających azbest z budynku/obiektu........................................
Wniosek o dotację celową został złożony w dniu....................... i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§ 2 3 4
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia jednorazowej dotacji celowej w wysokości ...........%

kosztów, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków 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 (których daty wystawienia są nie wcześniejsze niż data podpisania 
niniejszej Umowy).
Wnioskowana kwota na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi

2. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do wykonania inwestycji do dnia........................roku (jeżeli termin
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy lub sobotą).

3. Właściciel (Najemca) zobowiązany jest dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 
miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.

4. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia w Urzędzie Miasta dokumentów o których mowa 
w §3.2 w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.

§3
1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje odbioru dokumentów 

określonych w § 3.2 i sporządza Protokół Odbioru.
2. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia następujących dokumentów nie później jednak niż w 

nieprzekraczającym terminie 30 dni od dnia odbioru prac przez pracownika wydziału, który sprawuje 
obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej (oryginały do wglądu a kopie do przedłożenia):
a) dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego, lub do 

Wydziału Budownictwa UM Katowice w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

b) dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, które obowiązują wg ustaw,

c) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac 
oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
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d) informację przedsiębiorcy o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest, usuniętych z obiektów 
budowlanych i przetransportowanych na uprawnione do ich przyjmowania składowisko lub do 
uprawnionego zakładu, który utylizuje azbest (karta przekazania odpadów),

e) faktury, rachunki (z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice) wystawione 
przez przedsiębiorcę usuwającego wyroby zawierające azbest.

§ 4
1. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §2.1 Umowy, nastąpi po 

weryfikacji przedstawionych przez Właściciela (Najemcę) dokumentów wyszczególnionych w §3.2 
stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji.

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji określonej 
w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych Wnioskodawcy. 
Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na 
podstawie całej przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez 
Właściciela (Najemcę).

3. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§5
1. W przypadku odstąpienia od usunięcia wyrobów zawierających azbest Właściciel (Najemca) zobowiązany 

jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną 
przyznania dotacji celowej.

2. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur, rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.

3. Niezachowanie terminów określonych w §2.2 oraz §2.3 stanowi podstawę do natychmiastowego 
rozwiązania niniejszej Umowy.

4. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową 
wypłaty dotacji w przypadku:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §3.2 nie spełniają wymogów,
c) odmowy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez pracownika Wydziału,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w terminie umownym określonym w §2.2 
oraz §2.3 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.

§6
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 7
Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono dla:
-2  egz. dla Miasta Katowice 
-1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Protokół Nr
Zał. Nr 3d

UMOWA NR
o dotację celową w ..............roku

na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczny 
w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta

Zawarta w dn iu ............................pomiędzy Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 zwanym dalej
„Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1 .................................................... - Wiceprezydenta Miasta Katowice,
2 ............................................................ - Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

a ................................................................................................ reprezentowaną przez:

1...................................................................................................
2............................................................................................................

Właścicielem (Najemcą) obiektu użyteczności publicznej oraz obiektu o wyjątkowym znaczeniu dla miasta

mieszczącego się w Katowicach przy ul................................................. , zwanym dalej „Właścicielem”

(„Najemcą”) REGON:..........................

§ i
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji celowej na zadania związane ze 
zmianą systemu grzewczego w obiekcie na ogrzewanie proekologiczne działające w oparciu o ogrzewanie
............................., z obowiązkiem likwidacji funkcjonowania wszystkich tradycyjnych pieców węglowych.
Od powyższej zasady odstępuje się w przypadku wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy 
ogrzewaniu elektrycznym lub kiedy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków.
Dotacja celowa obejmuje............
Wniosek o dotację celową został złożony w dn iu ......................i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§2
Właściciel (Najemca) zgłasza zamiar dokonania zmiany (jedynego istniejącego) systemu ogrzewania
polegającej na wymianie wszystkich tradycyjnych pieców węglowych na ogrzewanie ................................,
a tym samym zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstających przy spalaniu paliw stałych.

§ 3
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia jednorazowej dotacji celowej dla obiektów użyteczności

publicznej oraz obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla miasta w wysokości......% kosztów, wynikających
z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 75 000 zł na zadania polegające na zmianie 
systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji (których daty wystawienia są nie 
wcześniejsze niż data podpisania niniejszej Umowy).

2. W przypadku poniesienia przez Właściciela (Najemcę) nakładów inwestycyjnych niższych od nakładów
określonych w §3.1, pokrycie kosztów nastąpi w wysokości ... % poniesionych kosztów,
udokumentowanych stosownymi fakturami, rachunkami. Kwalifikacji faktur i rachunków będących 
podstawą wyliczenia kwoty dotacji dokonuje upoważniony pracownik wydziału Urzędu Miasta, który 
sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do wykonania inwestycji do dn ia .......................roku (jeżeli termin
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy lub sobotą).

4. Właściciel (Najemca) zobowiązany jest dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 
miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.

5. Właściciel (Najemca) jest zobowiązany po zakończeniu inwestycji do powiadomienia wydziału, który 
sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej pisemnie lub telefonicznie o zakończeniu 
inwestycji w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.
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1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje końcowego odbioru 
prac po zgłoszeniu przez Właściciela (Najemcę) zakończenia realizacji inwestycji, a Właściciel (Najemca) 
udostępni instalację do oględzin.

2. Przedstawiciel wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej, potwierdza w 
Protokole Odbioru wykonanie prac i gotowość instalacji do eksploatacji.

3. Podczas odbioru prac Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia następujących dokumentów 
nie później jednak niż w nieprzekraczającym terminie 30 dni od dnia odbioru prac przez pracownika 
wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej (oryginały do wglądu a kopie 
do przedłożenia):
a) umowę na dostawę gazu (w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe)*,
b) umowę z Zakładem Energetycznym (w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne)*,
c) umowę na dostawę ciepła i protokół o zakończeniu prac (w przypadku zmiany na ogrzewanie z sieci 

zdalaczynnej)*,
d) protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) pompy ciepła oraz oświadczenie 

wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego*,
e) protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) montażu kotła z podajnikiem na pellet*,
f) aktualne zaświadczenie dla kotła z podajnikiem na pellet spełniające wymogi Ekoprojektu wydane 

przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 
akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation)*,

g) opinię kominiarską końcową (za wyjątkiem ogrzewania elektrycznego, z sieci zdalaczynnej, na pompę 
ciepła)*,

h) faktury, rachunki (wystawione na Wnioskodawcę z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy z 
Miastem Katowice).

§ 4

§ 5
1. Podstawą rozliczenia dotacji, udzielonej na podstawie Umowy, będą koszty inwestycji (faktury, rachunki). 

W przypadku przedstawienia faktury, rachunku na usługę wraz z materiałem (np. montaż instalacji 
centralnego ogrzewania itp.) należy dokument uzupełnić o zestawienie cenowe materiałów i usług 
zawartych w fakturze, rachunku (kocioł, grzejniki, komin, materiały inst., robocizna).

2. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §3.1 oraz §3.2 Umowy, 
nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego prac opisanych w §2 przez pracownika wydziału, który sprawuje 
obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej oraz weryfikacji przedstawionych przez Właściciela 
(Najemcę) dokumentów wyszczególnionych w §4.3 stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji.

3. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji 
określonej w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych 
Wnioskodawcy. Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na 
podstawie całej przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez 
Właściciela (Najemcę).

4. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe. Usługi muszą być wykonane przez osoby 
lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującym prawem i normami.

5. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§ 6
1. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do likwidacji funkcjonowania nieekologicznych źródeł ciepła.
2. Koszty zakupu dodatkowego wyposażenia, a także koszty konserwacji oraz naprawy urządzenia grzewczego 

ponosi Właściciel (Najemca).
§ 7

W razie zbycia obiektu -  Właściciel AV razie rozwiązania umowy najmu -  Najemca/ zobowiązany jest
pozostawić w obiekcie instalację grzewczą sprawną technicznie, a w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia
ponosi koszt naprawy.

§8
1. W przypadku odstąpienia od ogrzewania proekologicznego Właściciel (Najemca) zobowiązany jest do 

bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania 
dotacji celowej.
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2. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej jest uprawniony do kontroli 
wykonanej inwestycji pod kątem użytkowania ekologicznych systemów grzewczych w obiekcie w okresie 5 
lat od daty otrzymania przez Właściciela (Najemcę) dotacji.

3. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi jak dla zaległości podatkowych i zostanie ustalona w wydanej 
decyzji w przypadku:
a) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania, przed upływem 5 lat licząc od dnia wypłaty 
dotacji,
b) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji,
c) nieprzestrzegania ustaleń niniejszej Umowy o dotację celową, a w szczególności w przypadku stosowania 
paliw stałych niezgodnych z instrukcją ruchową kotła,
d) spalania odpadów (z wyłączeniem odpadów wymienionych w punktach 5, 8, 12, 13, 15, 27, 28, 34, 44, 
49, 52, 54, 55 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz.93)).

4. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur i rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.

§ 9
1. Niezachowanie terminów określonych w §3.3 oraz §3.4 oraz niezłożenie dokumentów o których mowa 

w §4.3 stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.
2. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową 

wypłaty dotacji w przypadku:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §4.3 nie spełniają wymogów,
c) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli albo niedoprowadzenie w terminie wskazanym przez 
Miasto Katowice do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w terminie umownym określonym w §3.3 
oraz §3.4 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.

§ 10
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§11
Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono dla:
-2  egz. dla Miasta Katowice 
-1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *
obiektu

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Protokół Nr
Zał. Nr 3e

UMOWA NR
o dotację celową w ............. roku

na zainstalowanie odnawialnego źródła energii 
w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta

Zawarta w dniu ................................ pomiędzy Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 zwanym
dalej „Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1 .  ........................................................... - Wiceprezydenta Miasta Katowice,
2 .  ........................................................... - Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

a ....................................................................................................................................  reprezentowaną przez:

1...............................................................

2................................
Właścicielem (Najemcą) obiektu użyteczności publicznej oraz obiektu o wyjątkowym znaczeniu dla miasta

mieszczącego się w Katowicach przy ul................................................. , zwanym dalej „Właścicielem”

(„Najemcą”) REGON:..........................

§1
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadania związane
z zainstalowaniem odnawialnego źródła energii tj.....................................................w obiekcie.
Dotacja celowa obejmuje ....................
Wniosek o dotację celową został złożony w dniu....................... i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§2
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia jednorazowej dotacji celowej dla obiektów użyteczności

publicznej oraz obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla miasta w wysokości......% kosztów, wynikających
z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 75 000 zł na zadania polegające na zainstalowaniu 
odnawialnych źródeł eneigii (których daty wystawienia są nie wcześniejsze niż data podpisania niniejszej 
Umowy).
Wnioskowana kwota za zadanie związane z zainstalowaniem odnawialnego źródła energii wynosi

2. W przypadku poniesienia przez Właściciela (Najemcę) obiektu nakładów inwestycyjnych niższych od
nakładów określonych w §2.1, pokrycie kosztów nastąpi w wysokości ...... % poniesionych kosztów,
udokumentowanych stosownymi fakturami, rachunkami. Kwalifikacji faktur i rachunków będących 
podstawą wyliczenia kwoty dotacji dokonuje upoważniony pracownik wydziału Urzędu Miasta, który 
sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji.

3. Właściciel (Najemca) się do wykonania inwestycji do d n ia .......................roku (jeżeli termin przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 
wolnym od pracy lub sobotą).

4. Właściciel (Najemca) zobowiązany jest dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 
miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.

5. Właściciel (Najemca) jest zobowiązany do powiadomienia wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną 
przyznania dotacji celowej, pisemnie lub telefonicznie o zakończeniu inwestycji w terminie 14 dni od 
zakończenia inwestycji.

§3
1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje końcowego odbioru 

prac po zgłoszeniu przez Właściciela (Najemcę) zakończenia realizacji prac, a Właściciel (Najemca) 
udostępni odnawialne źródło energii do oględzin.
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2. Przedstawiciel wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej, potwierdza 
w Protokole Odbioru wykonanie prac i gotowość instalacji do eksploatacji.

3. Podczas odbioru prac Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia następujących dokumentów 
nie później jednak niż w nieprzekraczającym terminie 30 dni od dnia odbioru prac przez pracownika 
wydziału, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej (oryginały do wglądu a kopie 
do przedłożenia):
a) protokół wystawiony przez wykonawcę usługi, określający zakończenie (odbiór) inwestycji, oraz 
oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
(w przypadku pompy ciepła podać jej moc, a w przypadku kolektorów słonecznych oraz ogniw 
fotowoltaicznych podać powierzchnię czynną),
b) certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dotację, który posiada: a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub b) europejski znak jakości 
„Solar Keymark ’(dotyczy kolektorów słonecznych),
c) faktury, rachunki (wystawione na Wnioskodawcę z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy 
z Miastem Katowice).

§ 4
1. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §2.1 oraz §2.2 Umowy 

nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego prac przez pracownika wydziału, który sprawuje obsługę 
merytoryczną przyznania dotacji celowej oraz weryfikacji przedstawionych przez Właściciela (Najemcę) 
dokumentów wyszczególnionych w §3.3 stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji.

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji 
określonej w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych 
Wnioskodawcy. Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na 
podstawie całej przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez 
Właściciela (Najemcę).

3. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe. Usługi muszą być wykonane przez osoby 
lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie
z obowiązującym prawem i normami.

4. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§ 5
Koszty zakupu dodatkowego wyposażenia, a także koszty konserwacji oraz naprawy odnawialnych źródeł 
energii ponosi Właściciel (Najemca).

§6
W razie zbycia obiektu -  Właściciel /W razie rozwiązania umowy najmu -  Najemca/ zobowiązany jest 
pozostawić w obiekcie odnawialne źródło energii sprawne technicznie, a w przypadku jego uszkodzenia lub
zniszczenia ponosi koszt naprawy.

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od zainstalowania odnawialnego źródła energii Właściciel (Najemca) 

zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę 
merytoryczną przyznania dotacji celowej.

2. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej jest uprawniony do kontroli 
wykonanej instalacji pod kątem użytkowania odnawialnego źródła energii w obiekcie w okresie 5 lat od daty 
otrzymania przez Właściciela (Najemcę) dotacji.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur, rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.
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1. Niezachowanie terminów o których mowa w §2.3 oraz §2.4 oraz niezłożenie dokumentów, o których mowa 
w §3.3 stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

2. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową 
wypłaty dotacji w przypadku:

a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §3.3 nie spełniają wymogów,
c) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli albo niedoprowadzenie w terminie wskazanym przez 
Miasto Katowice do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w terminie umownym określonym w §2.3 oraz 
§2.4 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.

§8

§9
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§10
Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono dla:
-2  egz. dla Miasta Katowice 
-1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *
obiektu

* - niepotrzebne skreślić
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Protokół Nr

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

Zał. Nr 3f

UMOWA NR
o dotację celową w ............. roku

na usunięcie wyrobów zawierających azbest
na obiektach użyteczności publicznej oraz na obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta

Zawarta w dn iu ............................. pomiędzy Miastem Katowice - Urzędem Miasta Katowice z siedzibą przy
ul. Młyńskiej 4 zwanym dalej „Miastem Katowice” reprezentowanym przez:

1...............................................................  - Wiceprezydenta Miasta Katowice,
2 . ............................................................. - Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska,

a ......................................................................................................................  reprezentowaną przez

1 . .............................................................
2. .........................................................

zwany dalej Właścicielem (Najemcą) obiektu użyteczności publicznej oraz obiektu o wyjątkowym znaczeniu

dla miasta mieszczącego się w Katowicach przy ul.................................................., zwanym dalej

„Właścicielem” („Najemcą”) REGON:..........................

§ i
Podstawę zawarcia Umowy stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane
z usunięciem wyrobów zawierających azbest z obiektu......................................przy ul..................................
Wniosek o dotację celową został złożony w dniu....................... i stanowi integralną część niniejszej Umowy.

§2
1. Miasto Katowice, zobowiązuje się do udzielenia jednorazowej dotacji celowej w wysokości .......... %

kosztów, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków na demontaż, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 50.000 zł na obiekt użyteczności 
publicznej oraz obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla miasta (których daty wystawienia są nie wcześniejsze 
niż data podpisania niniejszej Umowy).
Wnioskowana kwota na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi

2. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do wykonania inwestycji do dn ia ........................roku (jeżeli termin
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest

dniem wolnym od pracy lub sobotą).
3. Właściciel (Najemca) zobowiązany jest dostarczyć faktury, rachunki w nieprzekraczalnym terminie do 6 

miesięcy, od podpisania Umowy o dotację celową.
4. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia w Urzędzie Miasta dokumentów o których mowa 

w §3.2 w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.

§3
1. Wydział, który sprawuje obsługę merytoryczną przyznania dotacji celowej dokonuje odbioru dokumentów 

określonych w § 3.2 i sporządza Protokół Odbioru.
2. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przedłożenia przedstawicielowi wydziału, który sprawuje obsługę 

merytoryczną przyznania dotacji celowej, następujących dokumentów (oryginały do wglądu a kopie do 
przedłożenia):
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a) dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu nadzoru budowlanego, lub do 
Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM Katowice w przypadku zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

b) dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, które obowiązują wg ustaw,

c) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac 
oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

d) informację przedsiębiorcy o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest, usuniętych z obiektów 
budowlanych i przetransportowanych na uprawnione do ich przyjmowania składowisko lub 
do uprawnionego zakładu, który utylizuje azbest,

e) faktury, rachunki (z datą wystawienia po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice) wystawione 
przez przedsiębiorcę usuwającego wyroby zawierające azbest.

§41. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w §2.1 Umowy, nastąpi po 
weryfikacji przedstawionych przez Właściciela (Najemcę) dokumentów wyszczególnionych w §3.2 
stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji.

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji 
określonej w §1, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych 
Wnioskodawcy. Dotacja celowa zostanie pomniejszona o fundusze z innych źródeł i zostanie naliczona na 
podstawie całej przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez Właściciela 
(Najemcę).

3. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wskazane przez Wnioskodawcę konto lub wypłata 
dokonana będzie w kasie Urzędu Miasta Katowice, a o terminie wypłaty każdy wnioskodawca zostanie 
poinformowany listem zwykłym.

§ 5
1. W przypadku odstąpienia od usunięcia wyrobów zawierających azbest Właściciel (Najemca) zobowiązany 

jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie wydział, który sprawuje obsługę meiytoryczną 
przyznania dotacji celowej.

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi jak dla zaległości podatkowych i zostanie ustalona 
w wydanej decyzji w przypadku:
a) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji,
b) nieprzestrzegania ustaleń niniejszej Umowy o dotację celową.

3. Właściciel (Najemca) zobowiązuje się do przechowywania oryginałów faktur, rachunków dotyczących 
inwestycji przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji oraz do udostępniania ich w celu kontroli w tym 
okresie na żądanie Urzędu Miasta.

4. Niezachowanie terminów określonych w §2.2 oraz §2.3 stanowi podstawę do natychmiastowego 
rozwiązania niniejszej Umowy.

5. Umowa zostanie rozwiązana przez Miasto Katowice ze skutkiem natychmiastowym wraz z odmową 
wypłaty dotacji w przypadku:

a) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy,
b) gdy dokumenty określone w §4.3 nie spełniają wymogów,
c) odmowy poddania się przez Wnioskodawcę kontroli albo niedoprowadzenie w terminie wskazanym przez 
Miasto Katowice do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) gdy Wnioskodawca nie zakończył zadania inwestycyjnego w terminie umownym określonym w §3.3 oraz 
§3.4 lub odstąpił od realizacji zadania, dla którego umowa została zawarta,
e) podania nieprawdziwych danych.

§6
Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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Rezygnacja z dotacji celowej na część inwestycji wnioskowanej we wniosku nie wymaga sporządzenia aneksu 
do niniejszej Umowy.

§7

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory dotyczące niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.
Umowę sporządzono:
—2 egz. dla Miasta Katowice 
—1 egz. dla Właściciela/Najemcy *

Miasto Katowice Właściciel /Najemca *
obiektu

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 2240/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 18 lutego 2022 r.

UMOWA CESJI
Zał. Nr 3g

zawarta w dniu pomiędzy:

zwany dalej Cedentem, a
(Cedent)

(Cesjonariusz) zwany dalej Cesjonariuszem,

§ i
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest cesja kwoty dotacji celowej, przysługującej Cedentowi z tytułu

realizacji zadania na zamianę systemu grzewczego/na zainstalowanie odnawialnego źródła eneigii* 

na podstawie Umowy o numerze.......................................z dn ia................ , zawartej z Miastem Katowice.

2. Jako dowód istnienia wierzytelności określonej w ust. 1 Cedent przekazuje Cesjonariuszowi kopię 

Umowy, o której mowa w ust. 1. (Umowa stanowi załącznik do niniejszej umowy).

3. Umowa cesji nabiera mocy prawnej z chwilą jej podpisania przez Cedenta i Cesjonariusza oraz jej 

akceptacji przez Miasto Katowice.

4. Na mocy cesji, kwota dotacji celowej zostanie przekazana Cesjonariuszowi na rachunek bankowy

o numerze: .......................................................................................................................................................

§2
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania Cedenta.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
z uwzględnieniem egzemplarza dla Miasta Katowice.

Cedent Cesjonariusz

Dokonał akceptacji w imieniu Miasta Katowice

* niepotrzebne skreślić
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Miasto Katowice Katowice,

Zgoda na przelew wierzytelności z tytułu umowy dotacji celowej

Zważywszy, że:

1. Miasto Katowice zawarło z Panią/Panem ...................................................................................................

(Beneficjent) zwany dalej Beneficjentem umowę n r ..........................................  o dotację celową z dnia

2. Beneficjent zawarł umowę na wykonanie usługi z ................................................................................

(Wykonawca) zwany dalej Wykonawcą w zakresie zmiany systemu ogrzewania/ zainstalowania odnawial

nego źródła energii.

3. Beneficjent przedłożył Umowę Cesji do wykonania przelewu wierzytelności pieniężnej.

4. Beneficjent wyraża zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej przez Miasto Katowice, 

z tytułu umowy dotacji na rzecz Wykonawcy.

Miasto Katowice, reprezentowane przez:

1................................................................................- Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska

jako podmiot zobowiązany do wypłaty dotacji celowej określonej w Umowie Dotacji, po spełnieniu warunków
określonych w § ... Umowy Dotacji, wyraża zgodę na dokonanie na rzecz Wykonawcy:

(nazwa firmy)

przelewu wierzytelności pieniężnej wynikającej z Umowy Dotacji, 

z następującymi zastrzeżeniami:

1. Wierzytelność pieniężna z Umowy Dotacji jest wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać 
Cedentowi pod warunkiem realizacji wszelkich obowiązków wymienionych w Umowie Dotacji.

2. Miasto Katowice zrealizuje wierzytelność z Umowy Dotacji na rachunek Cesjonariusza wskazany przez 
Cedenta w umowie cesji tylko i wyłącznie po spełnieniu ww. warunków.

3. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie dokonania przelewu wierzytelności pieniężnej w całości.
4. Niniejsza zgoda nie obejmuje przelewu uprawnień kształtujących Cedenta, w tym prawa do wypowiedzenia 

lub odstąpienia od Umowy Cesji.

podpis
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