UCHWAŁA NR XXVIII/283/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów
grzewczych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i
art. 403 ust. 2, ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z późniejszymi zmianami) działając na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany
systemów grzewczych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z
dniem 1 kwietnia 2021 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Łapucha
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/283/2021
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 25 lutego 2021 r.
Regulamin udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych
§ 1. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
1. Dotacja przysługuje na inwestycję spełniającą kryterium efektywności ekologicznej uzyskanej poprzez
wymianę dotychczasowego niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła, będącego jedynym źródłem
ogrzewania w lokalu (tzw. stare źródło ciepła), na ekologiczne źródło ciepła.
2. Pod pojęciem ekologiczne źródło ciepła (tzw. nowe źródło ciepła), rozumie się wysokosprawne urządzenie
grzewcze: kocioł gazowy lub automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy min. 5 klasy wg normy
PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zasilany prądem elektrycznym.
3. Inwestycja winna nadto spełniać:
1) kryterium trwałości efektu ekologicznego wynoszącego 3 lata od zakończenia realizacji,
2) kryterium terytorialne - przedmiotem dotacji będą inwestycje realizowane w Pyskowicach, w samodzielnych
lokalach mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza, położonych w budynkach wielolokalowych, gdy przyłączenie budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie,
3) kryterium zgodne z kierunkiem finansowania, którym jest zadanie z zakresu ochrony powietrza, polegające
na eliminacji niskiej emisji pyłów i gazów,
4) kryterium wymagań formalnych - wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów, podpis
wnioskodawcy oraz być złożony we wskazanym terminie.
§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji ekologicznych
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie (Inwestor) powinien złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach
wniosek.
2. Termin składania wniosków ustala się do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Lista wnioskodawców sporządzana jest według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych
w tym samym dniu, o kolejności umieszczenia na liście, decyduje godzina złożenia wniosku.
4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, w terminie 1 miesiąca od daty wpływu.
5. Inwestor do wniosku zobowiązany jest dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, a jeżeli Inwestorowi nie przysługuje prawo
własności, to również pisemną zgodę właściciela,
2) oświadczenie, że na terenie nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
3) dokument potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania Inwestora, jeżeli wniosek nie zostanie
podpisany przez Inwestora,
4) oświadczenie Inwestora, że w lokalu jest zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła wraz ze wskazaniem
rodzaju źródła ciepła i jego parametrów technicznych.
6. W przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, Inwestor zostanie jednorazowo, pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów.
Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.
7. Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania weryfikuje i zatwierdza Burmistrz Miasta, który podejmuje
decyzję o udzieleniu dotacji.
8. O udzieleniu bądź odmowie udzielenia dotacji Inwestorzy zostaną pisemnie powiadomieni w ciągu 7 dni od
podjęcia decyzji.
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9. Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w 2021 roku umieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach na okres 14 dni.
10. Koszt kwalifikowany inwestycji stanowi koszt zakupu nowego źródła ciepła.
11. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 50% kosztu kwalifikowanego, przy czym nie może być większa
niż 4.000,00 zł.
12. Koszty niekwalifikowane inwestycji:
1) koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu,
2) koszty transportu i montażu,
3) koszty wykonania projektu budowy lub projektu przebudowy systemu grzewczego,
4) koszty zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze.
§ 3. Sposób rozliczenia dotacji
1. Po zawarciu umowy i wykonaniu inwestycji Inwestor w terminie do 15 października 2021 r. składa wniosek
o wypłatę dotacji; w przypadku stwierdzenia braków wymaganych dokumentów, Inwestor zostanie
jednorazowo, pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz
brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie jego
pozostawieniem bez rozpatrzenia.
2. Do wniosku o wypłatę należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kserokopie rachunków opiewających na Inwestora z tytułu zakupu nowego urządzenia grzewczego oraz do
wglądu ich oryginały,
2) kserokopie atestów zainstalowanych urządzeń,
3) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła lub oświadczenie zarządcy
nieruchomości o likwidacji.
3. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 2, należy przedłożyć:
1) w przypadku kotła gazowego:
a) decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej
wewnętrznej wraz z dokumentacją techniczną,
b) protokół próby szczelności,
c) opinię służb kominiarskich potwierdzającą prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz
właściwą wentylację pomieszczenia.
2) w przypadku automatycznego kotła węglowego:
a) świadectwo badania wydane przez akredytowane laboratorium badawcze lub jednostkę akredytującą państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że urządzenie jest minimum 5 klasy wg normy PN-EN
303-5:2012,
b) opinię służb kominiarskich potwierdzającą prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych.
3) w przypadku kotła zasilanego prądem elektrycznym:
a) protokół odbioru / uruchomienia instalacji sporządzony przez instalatora z uprawnieniami elektrycznymi.
4. Termin weryfikacji wniosków o wypłatę upływa w dniu 15 listopada 2021 r.
5. Wypłata dotacji nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
§ 4. Postanowienia końcowe
Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Pyskowice na udzielenie dotacji celowej w 2021 roku na pokrycie
kosztów zmiany systemów grzewczych wynosi 40.000,00 zł.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2EAF6280-D49A-491C-BDCD-0CF17EC1459B. Podpisany

Strona 2

