UCHWAŁA NR XXVIII/350/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom zakwalifikowanym do udziału w „Obszarowym
Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz.446 z późn. zm.), art. 403 ust. 4, 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację „Obszarowego Programu
Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych", stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/333/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w „Obszarowym Programie
Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja XIII”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Piekary Śląskie
Grzegorz Gowarzewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/350/16
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 7 listopada 2016 r.
Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację „Obszarowego Programu Likwidacji
Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”
§ 1. [Definicje]
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) WFOŚ i GW - rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach,
2) Programie - rozumie się przez to "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej emisji na terenie Gminy
Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”,
3) Operatorze Programu - rozumie się przez to podmiot wybrany przez Gminę Piekary Śląskie posiadający
upoważnienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do realizacji Programu,
4) budynku - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), który został oddany do użytkowania
zgodnie z art. 54 i kolejnymi tejże ustawy,
5) Inwestorze,Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę posiadająca tytuł prawny do korzystania z
nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Piekary Śląskie, która złożyła wniosek oraz pozytywnie
przeszła etap weryfikacji (wykonanie audytu energetycznego przez Operatora Programu),
6) Wykonawcy - rozumie się przez to podmiot dokonujący: wymiany źródła ciepła, ocieplenia budynków i
montażu kolektorów słonecznych zgodnie z zasadami Programu,
7) starym źródle ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł węglowy (np. kocioł na
nieekologiczne paliwa stałe, piec kaflowy),
8) weryfikacji- rozumie się przez to dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w
złożonej ankiecie informacyjnej, przeprowadzonej w budynku Inwestora,
9) nowym źródle ciepła – rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012), kocioł
gazowy, pompa ciepła,
10) umowie - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem
Programu, określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu,
11) kosztorysie- rozumie się przez to kosztorys wykonawczy przygotowany przez Wykonawcę,
12) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to zakres prac, na podstawie wartości których ustalana
jest dotacja do zadań realizowanych w ramach Programu; podstawą opracowania zakresu kosztów
kwalifikowanych jest kosztorys wykonawczy,
13) pracach termomodernizacyjnych- rozumie się przez to wymianę starego źródła ciepła na nowe
ekologiczne węglowe retortowe lub gazowe, montaż pompy ciepła, ocieplenie budynku,
14) termoizolacji - rozumie się przez to ocieplenie budynku.
§ 2. [Kryteria wyboru zadania do dofinansowania]
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1. Gmina Piekary Śląskie udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), będącymi właścicielami,
współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Piekary
Śląskie, którzy przeprowadzą termomodernizację swoich budynków mieszkalnych polegającą na likwidacji
niskowydajnych, nieekologicznych źródeł ciepła i zabudowie ogrzewania ekologicznego, ociepleniu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zamontowaniu układu solarnego. W przypadku, gdy własność budynku
przysługuje kilku osobom termomodernizacja tego budynku może być wykonana tylko za zgodą wszystkich
współwłaścicieli.
2. Cel udzielania dotacji jest zgodny z priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa
śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17.11.2014 r. oraz
„Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla Obiektów
Indywidualnych" na lata 2016-2017, przyjętego Uchwałą nr IV/27/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29
stycznia 2015r.
3. Dotacja celowa udzielana będzie z pożyczki przyznanej Gminie Piekary Śląskie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Obszarowego Programu
Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych".
§ 3. [Zasady udzielania dotacji]
1. Dotacja celowa może być udzielana wyłącznie na:
1) wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczny kocioł retortowy (klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012) lub gazowy oraz pompę ciepła,
2) docieplenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
3) zainstalowanie układów solarnych.
2. Dotacją w poszczególnych zadaniach objęte są:
1) montaż nowego źródła ciepła:
a) demontaż niskowydajnego nieekologicznego źródła ciepła,
b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż niezbędnej armatury,
d) końcowa opinia kominiarska;
2) docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
a) zakup materiałów i wykonanie prac związanych z ociepleniem budynku przy pomocy styropianu lub
wełny mineralnej,
b) zakup materiałów i wykonanie prac związanych z otynkowaniem budynku,
c) zakup i montaż podokienników,
d) prace związane z obróbką blacharską istniejącego pokrycia dachowego;
3) zainstalowanie układów solarnych:
a) zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego.
b) zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy wraz z podgrzewaczem pojemnościowym.
3. W przypadku elementów niewymienionych w pkt 2 zakres kosztów kwalifikowanych będzie ustalany
indywidualnie przez Operatora, w zależności od przedstawionych rozwiązań i uwarunkowań technicznych;
4. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe, spełniające wszelkie konieczne normy i
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski;
5. Dotacja nie może pokrywać kosztów przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania);
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6. Inwestor będąc właścicielem danego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach udziału w
Programie może tylko raz uzyskać dotację przeznaczoną na zadania termomodernizacyjne.
7. Dotacja nie będzie udzielana na zadania zrealizowane przed dniem podpisania umowy trójstronnej.
§ 4. [Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej]
1. Informacje o edycjach Programu dla obiektów indywidualnych ogłaszane są w Radio Piekary, prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie składają do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta ankietę
informacyjną. Następnie ankieta informacyjna jest rejestrowana przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.
3. Wnioski o udział w realizacji Programu będą rozpatrywane wg zarejestrowanych ankiet, zgodnie z
kolejnością wpływu do Punktu Obsługi Mieszkańca.
4. Lista zarejestrowanych ankiet sporządzana jest według daty złożenia ankiety.
5. Osoby niezakwalifikowane na listę osób realizujących zadania w danej edycji Programu, ze względu na
limit inwestycji przewidzianych do realizacji, będą oczekiwały na realizację swoich zamierzeń
termomodernizacyjnych w kolejnych edycjach Programu.
6. Miejsce na liście zarejestrowanych "ankiet informacyjnych" nie może być przedmiotem zbycia, zamiany,
przejęcia praw przez inne osoby.
7. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w danej edycji, zaproszony zostanie kolejny
Inwestor zgodnie z listą zarejestrowanych "ankiet informacyjnych".
8. Po wstępnym zakwalifikowaniu mieszkańca do udziału w Programie Operator Programu przeprowadza
tzw. skrócony audyt energetyczny, zakończony podpisaniem protokołu z weryfikacji budynku mieszkalnego.
Ww. protokół jest dokumentem ostatecznie potwierdzającym kwalifikację mieszkańca do udziału w Programie.
9. Po sporządzeniu kosztorysu i zaakceptowania go przez Inwestora zostanie zawarta umowa.
10. Umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych winna określać w szczególności zakres rzeczowy,
czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb, termin i formę
rozliczeń między stronami umowy.
11. Niezgłoszenie się Inwestora w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy lub odmowa
podpisania umowy trójstronnej, uznaje się za rezygnację Inwestora z udziału w Programie.
§ 5. [Udzielenie dotacji]
1. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Piekary Śląskie nastąpi na podstawie zawartej umowy, po odbiorze
końcowym wykonanych prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury VAT za wykonane prace.
2. Dotacja celowa dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na konto Wykonawcy prac
termomodernizacyjnych.
§ 6. [Sposób rozliczania dotacji]
1. Koszty ponoszone w ramach udzielonej dotacji, powinny być ponoszone w sposób celowy i oszczędny,
w terminie, zakresie i na zasadach określonych w umowie.
2. Rozliczenia dotacji dokonuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie, jednakże nie później, niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury VAT do Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
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