
UCHWAŁA NR XLV/568/2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację 
wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn zm.) oraz art. 250 i 252 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań 
związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź 
w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań 
związanych z zastosowaniem wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach 
mieszkalnych na terenie miasta Czeladź w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.  Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań                       
z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy 
likwidacji pokryć dachowych elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych 
położonych na terenie miasta Czeladź w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXI/291/2016 Rady Miejskiej 
w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła oraz 
zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czeladź. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Czeladzi

Zofia Bazańska
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Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta  na realizację zadań związanych 
z modernizacją źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.  1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu miasta na
realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
miasta Czeladź. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Miasto – rozumie się przez to miasto Czeladź,
2) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45 w Czeladzi,
3)  Wnioskodawcy  –  rozumie  się  przez  to  osobę  fizyczną,  która  przeprowadziła  inwestycję,  
o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu
4)  Wniosku – rozumie  się  przez to  wniosek o udzielenie  dotacji  celowej  na dofinansowanie  wydatków
poniesionych na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,
5) Dotacji – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów art. 403. ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 519 z późn. zm.)
6) Modernizacji  źródła ciepła – rozumie się przez to zmianę sposobu ogrzewania w lokalu lub budynku
mieszkalnym  polegającą  na  likwidacji  kotłów  węglowych  centralnego  ogrzewania  lub  innych  pieców
węglowych  oraz  na  zainstalowaniu  i  podłączeniu  proekologicznego  źródła  ogrzewania,  na  zasadach
określonych w Regulaminie oraz w umowie,
7) Budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni  za  pomocą  przegród budowlanych oraz posiadający dach,  w którym wydzielony został  co
najmniej jeden lokal mieszkalny,
8)  Lokalu  mieszkalnym  -  należy  przez  to  rozumieć  wydzieloną  część  budynku  służącą  na  cele
mieszkaniowe.

  Rozdział  2.
Zakres udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacją objęte są nakłady:
1) poniesione przez osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków lub lokali mieszkalnych,
2) przeznaczone na modernizację istniejącego źródła ciepła w bieżącym roku budżetowym.

2.  Wyżej  wymieniona  modernizacja  winna  się  przyczynić  do  ograniczania  emisji  zanieczyszczeń  do
powietrza atmosferycznego w szczególności poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów 
i pieców węglowych opalanymi paliwami stałymi na:
1) kotły i piece gazowe, olejowe, elektryczne,
2)  elektryczne  urządzenia  grzewcze:  elektryczne  piece  akumulacyjne,  panele  grzewcze,  konwektory,
promienniki podczerwieni, elektryczne ogrzewanie podłogowe lub ścienne, a także grzałki elektryczne do
istniejących pieców kaflowych,
3) instalację grzewczą zasilaną z sieci cieplnej zdalaczynnej (podłączenie do sieci ciepłowniczej),
4) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi minimum klasy 5 wg
kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012
5)  kotły  opalane  biomasą,  spełniające  wymogi  minimum  5  klasy,  wg  kryteriów  zawartych  w  normie
PN EN303-5:2012.
 
3. Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie następujących kosztów modernizacji:
1) w przypadku kotłów gazowych i olejowych centralnego ogrzewania – koszt zakupu urządzenia
2) w przypadku  niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe i opalane biomasą – koszt zakupu urządzenia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/568/2017

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 listopada 2017 r.
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3) w przypadku urządzeń elektrycznych – koszt zakupu urządzenia,
4) w przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej – koszt podłączenia oraz materiały instalacji
urządzenia grzewczego.

4. Dotacja z budżetu miasta Czeladź jest udzielana na zadania wykonywane w roku bieżącym.

5. Dotacją objęte są urządzenia:
1) posiadające decyzję  zezwalającą na ich eksploatację lub oznaczone trwałym znakiem (art.  14 art.  15
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym ( t.j. Dz. z 2017 r. poz. 1040 z późn. zm.)) i poddane
ocenie zgodności (art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz u. z 2017 r. poz
1226.)),
2)  w  przypadku  źródeł  ciepła  opalanych  biomasą  lub  paliwem  stałym  spełniające  minimum  standard
emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-
5:2012,  posiadający  zaświadczenie  wydane  przez  jednostkę  posiadającą  w  tym  zakresie  akredytację
Polskiego  Centrum  Akredytacji  lub  innej  jednostki  akredytującej  w  Europie,  będącej  sygnatariuszem
wielostronnego  porozumienia  o  wzajemnym  uznawaniu  akredytacji  EA (European  co  –  operation  for
Accreditation).
   
6. Uzyskanie dotacji nie jest możliwe, w przypadku:
1) pozostawienia po dokonaniu modernizacji dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła,
2) wymiany ekologicznych urządzeń grzewczych tj. ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego jak
również wymiana przyłączenia do zewnętrznej sieci cieplnej.

7.  Od  zasady  trwałej  likwidacji  tradycyjnego  ogrzewania  opartego  na  paliwie  stałym  można  odstąpić
w przypadku:
1)  gdy  piece  przedstawiają  wysokie  walory  estetyczne  lub  funkcjonalne,  lub  też  są  objęte  ochroną
konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,
2)  występowania  kominka  opalanego  wyłącznie  biomasą  bez  płaszcza  wodnego,  stanowiącego  element
dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego – niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

8. Wszelkie działania w zakresie modernizacji źródła ciepła są podejmowane na odpowiedzialność i ryzyko
Wnioskodawcy i  muszą  być  zgodne  z  przepisami  prawa,  w  tym ustawy z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

9. W przypadku braku spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu, dotacja
nie będzie udzielona.

Rozdział 3.
Forma i wysokość udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacje przyznawane są w przypadku montażu instalacji dla celów grzewczych:
1) zasilanej z miejskiej sieci cieplnej,
2) zasilanej z kotła gazowego, olejowego,
3) z zastosowaniem elektrycznych urządzeń grzewczych,
4) zasilanej z kotła węglowego, spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,
5) z zastosowaniem niskoemisyjnego urządzenia grzewczego opalanego biomasą, spełniającego minimum
standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-
EN 303-5:2012.

2. Wysokość dotacji w przypadku likwidacji emisji z całego lokalu lub budynku wynosi:
1) 70 % kosztów wszystkich materiałów instalacji urządzeń grzewczych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1 –
tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura, koszty podłączenia, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł,
2)  70  %  ceny  urządzeń  grzewczych  wymienionych  w  § 3  ust.  1  pkt.  2  i  5,  lecz  nie  więcej  niż  
2 000,00 zł,
3) 70 % ceny urządzenia grzewczego wymienionego w  § 3 ust. 1 pkt.  3 i 4, lecz nie więcej niż 1 500,00 zł
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3. Dotacja nie obejmuje kosztów: projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń itp.

4. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (grzejniki elektryczne, na propan – butan, naftę, olej
i inne).

5.  Wszystkie  niezbędne  czynności  związane  ze  spełnieniem  warunków  uzyskania  dotacji  dokonuje
Wnioskodawca  (tj.  uzgodnień  projektu  modernizacji  z  zarządcą  budynku,  zakładem  gazowniczym,
energetycznym, kominiarskim itp.).

6.  Datą  decydującą  o  uprawnieniu  do  dotacji  jest  data  końcowego  odbioru  technicznego  instalacji
ekologicznego źródła ciepła.

7.  Podstawą ustalania kwoty dotacji  są każdorazowo dowody zakupu (imienne faktury,  imienne dowody
poniesienia kosztów) dla urządzeń grzewczych wymienionych w  § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz
wszystkich materiałów instalacji służących do podłączenia do sieci ciepłowniczej, koszty podłączenia lub
zaświadczenie o poniesionych kosztach wystawione przez zarządcę budynku.

8.  Warunkiem  realizacji  wniosków  o  dotację  jest  posiadanie  oraz  zabezpieczenie  na  ten  cel  środków
finansowych w budżecie miasta.

9. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy.
Wnioski, które zostały wstępnie zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym
z uwagi  na brak środków finansowych zostaną zrealizowane w pierwszej  kolejności  w następnym roku
kalendarzowym.

 
Rozdział 4.

Warunki uczestnictwa

§ 4. 1. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które:
1) przeprowadziły inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
2)  złożą w wymaganym terminie  w Urzędzie  Miasta  wniosek o dotację,  o  którym mowa w  § 5 ust.  1
niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym wyżej mowa Wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku
braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie ostatecznie odrzucony.

3. Po wstępnej kwalifikacji wniosku, Wnioskodawca otrzyma powiadomienie, o zakwalifikowaniu wniosku 
i terminie wizji lokalnej lub odrzuceniu i jego przyczynach.

Rozdział 5.
Wymagane dokumenty

§ 5. 1.  W celu uzyskania  przedmiotowej  dotacji  należy w Urzędzie  Miasta  złożyć  wniosek stanowiący
załącznik nr 1 do regulaminu wraz z kserokopiami następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wnioskodawcy o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2) jeżeli Wnioskodawcą jest Najemca lokalu – zgoda właściciela nieruchomości (zarządcy, administratora)
na zmianę sposobu ogrzewania,
3) jeżeli Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości – tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego,
4) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub
innych form władania nieruchomością – zgoda wszystkich uprawnionych,
5)  certyfikat  lub  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  badań  określające  spełnienie  standardu  emisyjnego
minimum klasy 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,
które zostały wykonane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację PCA lub innej jednostki
akredytującej w Europie – w przypadku wymiany urządzenia grzewczego na urządzenie opalane paliwem
stałym i biomasą,
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6)  pozwolenie  na budowę lub zgłoszenie  robót  budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
wydane przez Starostę Będzińskiego – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
7) warunki techniczne lub umowa na dostawę gazu, energii elektrycznej,
8) imienny dowód zakupu kotła, pieca, urządzenia grzewczego lub poniesienia kosztów do podłączenia do
sieci ciepłowniczej,
9) protokoły odbioru instalacji elektrycznej, bądź gazowej przez uprawnione osoby lub jednostki,
10) protokół odbioru montażu i dopuszczenia do eksploatacji kotła węglowego lub na biomasę wystawiony
przez uprawnione osoby,
11) protokół odbioru instalacji w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej,
12) protokół instalacji olejowej sporządzony przez wykonawcę prac montażowych,
13) opinię kominiarską (jeśli jest wymagana).

2. Kserokopie dokumentów wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 1-13 należy dołączyć do wniosku, odpowiednio do
rodzaju wykonanej inwestycji.

3. W przypadku wątpliwości udzielający dotację może wystąpić o przedstawienie dodatkowych dokumentów
potwierdzających zlikwidowanie dotychczas istniejących źródeł ciepła.

4.  Kserokopie  wszystkich  wymaganych  dokumentów należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu.  Oryginały
należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia ich zgodności. W przypadku przesłania wniosku pocztą,
kopie wszystkich składanych dokumentów Wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6.
Postanowienia szczegółowe

§ 6. 1. Dotacji podlegają urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy.

2. Dotacja nie będzie udzielana na zadania modernizacyjne w budynkach lub lokalach będących w trakcie
budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na 10 lat na dany lokal/budynek mieszkalny, bez względu na
liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę Wnioskodawcy.

4. Wszelkie sprawy związane z opisem zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz wysokością
dotacji,  trybem kontroli  zadania,  zobowiązaniami  Wnioskodawcy i  inne ustalenia  wymagane  przepisami
prawa reguluje umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Miastem.
 
5.  Przed  zawarciem  umowy  o  udzielenie  dotacji,  Wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  umożliwienia
upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości w zakresie wszelkich danych
objętych wnioskiem, w tym wykonania prac związanych z wymianą urządzenia grzewczego.

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych  środków
finansowych budżetu miasta.

7.  W przypadku korzystania  z innych programów pomocowych przeznaczonych na modernizację źródła
ciepła, przyznawana dotacja przez Miasto Czeladź nie może stanowić wkładu własnego. 

8.  Warunkiem  ubiegania  się  o  dofinansowanie  zadania  ze  środków  budżetu  miasta  jest  niezaleganie
z opłatami publiczno – prawnymi oraz innymi należnościami wobec miasta Czeladź.

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 7.  1.  Wnioski  wraz z  wymaganymi  załącznikami  należy składać w siedzibie  Urzędu Miasta  Czeladź,
ul.  Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  w  Punkcie  Informacyjnym lub  kancelarii,  bądź  przesłać  pocztą  na
wskazany wyżej adres. 

2.  Wnioski  złożone  i  nie  rozpatrzone  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  regulaminu  będą
rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań związanych z modernizacją źródła ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź

   Czeladź, dnia .............................
Imię ..........................................................

Nazwisko .................................................

Adres........................................................

Tel.............................................................

PESEL......................................................

Data urodzenia........................................             Urząd Miasta Czeladź

Nazwa banku, nr konta wnioskodawcy             ul. Katowicka 45

….............................................................                                      41-250 Czeladź                              

WNIOSEK 

O DOTACJĘ DO MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA

Proszę o dotację do modernizacji źródła ciepła w budynku/lokalu* mieszkalnym o powierzchni….........m2  ,

przy ulicy …..........................................................................................w Czeladzi.

Modernizacja źródła ciepła polegała na:

.........................................................................................................................................................................…..

…......................................................................................................................................................................….

Oświadczam, że:

1. Budynek został wybudowany w roku ......................

2. Jestem właścicielem, współwłaścicielem, najemcą* (*niepotrzebne skreślić)

3. Termin wykonania zadania łącznie z usunięciem w całości starej instalacji do spalania węgla

...........................................................................................................................................................…...

….......................................................................................................................................................…...

4. W mieszkaniu znajdowało się .............pieców kaflowych, w tym w kuchni...................................…...

5. Rodzaj zlikwidowanych pieców: kaflowe, stałopalne, kuchenne i inne*(*niepotrzebne skreślić)

6. Korzystałem(am)  /nie  korzystałem(am)*  z  dofinansowania  modernizacji  ogrzewania  ze  środków

miasta  Czeladź  lub  z  innych  zewnętrznych  środków  finansowych  przeznaczonych  na  ten  cel

(*niepotrzebne skreślić)

7. Zapoznałem/łam się z Regulaminem  udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta  na

realizację zadań związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na

terenie miasta Czeladź. 

8. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  w  moim  budynku/lokalu  mieszkalnym  przez

przedstawicieli  Urzędu  Miasta  Czeladź  w  celu  stwierdzenia  wykonania  modernizacji  źródła

ogrzewania. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb miasta Czeladź.

10.  Do wniosku załączam następujące dokumenty (dot. danego systemu ogrzewania):
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Ogrzewanie elektryczne:
1. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla lokalu/budynku prywatnego aktualny

(z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej  lub  dokument  potwierdzający  własność
nieruchomości.

2. Warunki techniczne na dostawę energii, wydane przez Zakład Energetyczny (kserokopia) – oryginał
do wglądu.

3. Protokół odbioru technicznego (kserokopia) – oryginał do wglądu.
4. Imienny dowód zakupu urządzenia grzewczego (imienne faktury, rachunki) - (kserokopia) – oryginał

do wglądu.  

Ogrzewanie gazowe i olejowe:
1. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla lokalu/budynku prywatnego aktualny 

(z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej  lub  dokument  potwierdzający  własność
nieruchomości.

2. Warunki techniczne na dostawę gazu, wydane przez Zakład Gazowniczy (kserokopia) – oryginał do
wglądu.

3. Protokół odbioru technicznego (kserokopia) – oryginał do wglądu.
4. Opinia kominiarska (kserokopia) – oryginał do wglądu.
5. Imienny dowód zakupu urządzenia grzewczego (imienne faktury, rachunki) - (kserokopia) – oryginał

do wglądu.
6. Decyzja Starostwa –  pozwolenie na budowę  lub  zgłoszenie  robót  budowlanych (kserokopia) –

oryginał do wglądu (jeżeli jest wymagane).

Ogrzewanie węglowe proekologiczne i urządzenia grzewcze na biomasę:
1. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla lokalu/budynku prywatnego aktualny

(z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej  lub  dokument  potwierdzający  własność
nieruchomości.

2. Imienny dowód zakupu urządzenia grzewczego (imienne faktury, rachunki) - (kserokopia) – oryginał
do wglądu.

3. Kopia certyfikatu lub sprawozdania  z przeprowadzonych badań określające spełnienie  standardu
emisyjnego minimum klasy 5 pod względem granicznych wartości  emisji  zanieczyszczeń normy
PN-EN 303-5:2012, które zostały wykonane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację
PCA lub innej jednostki akredytującej w Europie.

4. Opinia kominiarska (kserokopia) – oryginał do wglądu.
5. Protokół odbioru technicznego (kserokopia) – oryginał do wglądu.

Ogrzewanie zdalaczynne (z sieci):
1. Zgoda właściciela na zmianę ogrzewania. Dla lokalu/budynku prywatnego aktualny

(z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej  lub  dokument  potwierdzający  własność
nieruchomości.

2. Decyzja Starostwa –  pozwolenie na budowę lub  zgłoszenie  robót  budowlanych  (kserokopia) –
oryginał do wglądu (jeżeli jest wymagane).

3. Protokół odbioru technicznego (kserokopia) – oryginał do wglądu
4. Imienny  dowód  poniesionych  kosztów  podłączenia  do  sieci  ciepłowniczej  (imienne  faktury,

rachunki,  zaświadczenia  o  poniesionych  kosztach  wystawione  przez  zarządcę  budynku) -
(kserokopia) – oryginał do wglądu.

......................................................
                                                                                       Podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań związanych
z modernizacją źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź

Czeladź dnia ...................................

                 OŚWIADCZENIE

Ja ...................................................................................................................................................……………..
                     / imię i nazwisko /

........................................................................................................................................................…………….

                          / adres /

oświadczam, że w związku z wprowadzeniem w budynku mieszkalnym ogrzewania …….………………..

…..…..……………..…..………………...zlikwidowałam/em funkcjonujące uprzednio ogrzewanie węglowe.

 

          ............................................................
/ nazwisko i imię /

         .............................................................
          / nr dowodu osobistego /
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Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań związanych 
z zastosowaniem wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych

na terenie miasta Czeladź

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań
związanych  z  zastosowaniem  wybranych  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE)  w  budynkach
mieszkalnych na terenie miasta Czeladź.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Miasto – rozumie się przez to miasto Czeladź,
2) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45 w Czeladzi,
3)  Wnioskodawcy  –  rozumie  się  przez  to  osobę  fizyczną,  która  przeprowadziła  inwestycję,  
o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,
4)  Wniosku – rozumie  się  przez to  wniosek o udzielenie  dotacji  celowej  na dofinansowanie  wydatków
poniesionych na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,
5) Dotacji – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów art. 403. ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 519 z późn. zm.)
6) Budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni  za  pomocą  przegród budowlanych oraz posiadający dach,  w którym wydzielony został  co
najmniej jeden lokal mieszkalny.

3.  Celem  dofinansowania  jest  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  na  terenie  miasta  Czeladź  oraz
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

Rozdział 2.
Zakres udzielania dotacji

 § 2. 1. Dotacją objęte są nakłady:
1) poniesione przez osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego,
2) przeznaczone na realizację zadań związanych z zastosowaniem wybranych instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynku mieszkalnym w bieżącym roku budżetowym.

2.  Dotacja  celowa  z  budżetu  miasta  Czeladź,  zwana  dalej  dotacją  udzielana  jest  na  dofinansowanie
inwestycji, których efektem jest wytwarzanie energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy
zastosowaniu fabrycznie nowych urządzeń realizowana przez osoby fizyczne.

3.  Do dotacji  kwalifikowane  są  następujące  przedsięwzięcia,  polegające  na  zakupieniu  i  zainstalowaniu
następujących fabrycznie nowych urządzeń:
1) kolektorów słonecznych,
2) ogniw fotowoltaicznych,
3) pomp ciepła.

4. Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie następujących kosztów:
1) w przypadku instalacji kolektorów słonecznych – koszt zakupu urządzenia,
2) w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych – koszt zakupu urządzenia,
3) w przypadku instalacji pomp ciepła  – koszt zakupu urządzenia.

5. Dotacja z budżetu miasta Czeladź jest udzielana na zadania wykonywane w roku bieżącym.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/568/2017

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 listopada 2017 r.
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6. Do każdej nieruchomości można złożyć tylko jeden wniosek, niezależnie od typu instalacji.

7.  Dopuszcza się  montaż urządzenia  będącego przedmiotem dotacji  w obrębie nieruchomości,  na  której
znajduje  się  budynek  mieszkalny  Wnioskodawcy,  jeżeli  urządzenie  będzie  obsługiwać  technicznie
przedmiotowy budynek.

8.  Wszelkie  działania  w  zakresie  instalacji  urządzeń  są  podejmowane  na  odpowiedzialność  i  ryzyko
Wnioskodawcy i  muszą  być  zgodne  z  przepisami  prawa,  w  tym ustawy z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Forma i wysokość udzielania dotacji

§ 3.  1.  Dotacja  celowa obejmuje  pokrycie  części  kosztów inwestycji  związanej  z  zakupem kolektorów
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

2.  Wysokość  dotacji  dla  Wnioskodawcy  na  realizację  przedsięwzięć,  o  których  mowa  w  § 2  ust.  3
niniejszego Regulaminu wynosi:
1)  w  przypadku  kolektorów  słonecznych  –  50%  kosztów  zakupu  urządzenia,  lecz  nie  więcej  niż
2 000,00 zł,
2)  w  przypadku  ogniw  fotowoltaicznych  –  50%  kosztów  zakupu  urządzenia,  lecz  nie  więcej  niż
2 000,00 zł,
3) w przypadku pomp ciepła – 50% kosztów zakupu urządzenia, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.

2. Dotacja nie obejmuje kosztów: projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń itp.

3.  Datą  decydującą  o  uprawnieniu  do  dotacji  jest  data  końcowego  odbioru  technicznego  instalacji
odnawialnych źródeł energii.

4.  Podstawą ustalania kwoty dotacji  są każdorazowo dowody zakupu (imienne faktury,  imienne dowody
poniesienia kosztów) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5.  Dotacja  na  ww.  przedsięwzięcia  może  być  udzielona  o ile  te  urządzenia  posiadają  ważny certyfikat,
wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.   

6.  Warunkiem  realizacji  wniosków  o  dotację  jest  posiadanie  oraz  zabezpieczenie  na  ten  cel  środków
finansowych w budżecie miasta.

7. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy.
Wnioski, które zostały wstępnie zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym
z uwagi  na brak środków finansowych zostaną zrealizowane w pierwszej  kolejności  w następnym roku
kalendarzowym.

Rozdział 4.
Warunki uczestnictwa

§ 4. 1. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które:
1) przeprowadziły inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
2)  złożą w wymaganym terminie  w Urzędzie  Miasta  wniosek o dotację,  o  którym mowa w  § 5 ust.  1
niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym wyżej mowa Wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku
braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie ostatecznie odrzucony.
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3. Po wstępnej kwalifikacji wniosku, Wnioskodawca otrzyma powiadomienie, o zakwalifikowaniu wniosku 
i terminie wizji lokalnej lub odrzuceniu i jego przyczynach.

Rozdział 5.
Wymagane dokumenty

§ 5. 1.  W celu uzyskania  przedmiotowej  dotacji  należy w Urzędzie  Miasta  złożyć  wniosek stanowiący
załącznik nr 1 do regulaminu wraz z kserokopiami następujących dokumentów:
1) tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego,
2) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub
innych form władania nieruchomością – zgoda wszystkich uprawnionych,
3)  pozwolenie  na budowę lub zgłoszenie  robót  budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
wydane przez Starostę Będzińskiego – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
4) imienny dowód (faktury) zakupu pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych,
5) certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń:
- pompy ciepła,
- kolektorów słonecznych,
- ogniw fotowoltaicznych.
6) w przypadku instalacji kolektorów słonecznych, pompy ciepła, czy też ogniw fotowoltaicznych – protokół
odbioru technicznego montażu wymienionych instalacji wystawiony przez wykonawcę prac montażowych
7) dokument/oświadczenie potwierdzające istniejące proekologiczne źródło ciepła w budynku mieszkalnym.

2. Kserokopie dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-7 należy dołączyć do wniosku, odpowiednio do
rodzaju wykonanej inwestycji.

3. Warunkiem otrzymania dotacji jest funkcjonujące w budynku mieszkalnym proekologiczne źródło ciepła.

4. W przypadku wątpliwości udzielający dotację może wystąpić o przedstawienie dodatkowych dokumentów
potwierdzających funkcjonowanie proekologicznego źródła ciepła.

5.  Kserokopie  wszystkich  wymaganych  dokumentów należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu.  Oryginały
należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia ich zgodności. W przypadku przesłania wniosku pocztą,
kopie wszystkich składanych dokumentów Wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6.
Postanowienia szczegółowe

§ 6. 1. Dotacji podlegają urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy.

2. Dotacja nie będzie udzielana na zadania modernizacyjne w budynkach lub lokalach będących w trakcie
budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

3. Do każdej nieruchomości można złożyć tylko jeden wniosek, niezależnie od typu instalacji.

4. Wszelkie sprawy związane z opisem zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz wysokością
dotacji,  trybem kontroli  zadania,  zobowiązaniami  Wnioskodawcy i  inne ustalenia  wymagane  przepisami
prawa reguluje umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Miastem.
 
5.  Przed  zawarciem  umowy  o  udzielenie  dotacji,  Wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  umożliwienia
upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości w zakresie wszelkich danych
objętych wnioskiem, w tym wykonania prac związanych z instalacją urządzenia.

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych środków
finansowych budżetu miasta.

7. W przypadku korzystania z innych programów pomocowych przeznaczonych na instalację odnawialnych
źródeł energii, przyznawana dotacja przez miasto Czeladź nie może stanowić wkładu własnego. 
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8.  Warunkiem  ubiegania  się  o  dofinansowanie  zadania  ze  środków  budżetu  miasta  jest  niezaleganie  
z opłatami publiczno – prawnymi oraz innymi należnościami wobec miasta Czeladź.
9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 7.  1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź,  
ul.  Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  w  Punkcie  Informacyjnym lub  kancelarii,  bądź  przesłać  pocztą  na
wskazany wyżej adres. 

2.  Wnioski  złożone  i  nie  rozpatrzone  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  regulaminu  będą
rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na realizację zadań związanych
z  zastosowaniem wybranych  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE)  w budynkach  mieszkalnych  na  terenie
miasta Czeladź

 

Czeladź, dnia ..............................
Imię ..........................................................              

Nazwisko .................................................

Adres........................................................                                            Urząd Miasta Czeladź

Tel.............................................................                                 ul. Katowicka 45  

PESEL......................................................                                            41-250 Czeladź

Data urodzenia........................................

Nazwa banku, nr konta wnioskodawcy             

….............................................................                                    

WNIOSEK 

O DOTACJĘ DO ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Proszę o dotację do  zastosowania  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynku  mieszkalnym

o powierzchni….........m2,ulicy .........................................................................................w Czeladzi.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii polegało na:

..........................................................................................................................................................…...……….

…............…...................................................................................................................................................…...

Oświadczam, że:

1. Budynek został wybudowany w roku................................   

2. Jestem właścicielem, współwłaścicielem, najemcą* (*niepotrzebne skreślić)

3. Termin wykonania zadania................................................................................................…............…..

4. W budynku funkcjonuje ogrzewanie proekologiczne.........................................................…...….….....

             ................….……..….…..............….…...….......….......................................................................……..

5. Istniejące ogrzewanie proekologiczne zostało zainstalowane w roku ….............................

6. Korzystałem(am)  /nie  korzystałem(am)*  z  dofinansowania  modernizacji  ogrzewania  ze  środków

miasta  Czeladź  lub  z  innych  zewnętrznych  środków  finansowych  przeznaczonych  na  ten  cel

(*niepotrzebne skreślić).

7. Zapoznałem/łam się  z  Regulaminem udzielania  dotacji  celowych ze środków budżetu miasta  na

realizację  zadań związanych z  zastosowaniem wybranych instalacji  odnawialnych źródeł  energii

(OZE) w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb miasta Czeladź.

9. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  w  moim  budynku  przez  przedstawicieli  Urzędu

Miasta Czeladź w celu stwierdzenia wykonania instalacji urządzenia. 

10. Do wniosku załączam następujące dokumenty:
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Instalacja kolektorów słonecznych/ogniw fotowoltaicznych/pomp ciepła:
1. Aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej lub dokument potwierdzający własność

nieruchomości (kserokopia),
2. W  przypadku  nieruchomości  będących  przedmiotem  współwłasności,  współużytkowania

wieczystego lub innych form władania nieruchomością – zgoda wszystkich uprawnionych,
3. Protokół odbioru  montażu  kolektorów  słonecznych,  ogniw  fotowoltaicznych,  pompy  ciepła

wystawiony przez wykonawcę prac montażowych  (kserokopia) – oryginał do wglądu,
4. Certyfikat  zainstalowanych  urządzeń,  wydany  przez  uprawnioną  jednostkę  certyfikującą

(kserokopia) – oryginał do wglądu,
5. Imienny dowód zakupu (imienne faktury, rachunki) urządzenia- (kserokopia) – oryginał do wglądu.
6. Dokument/oświadczenie  potwierdzające  istniejące  proekologiczne  źródło  ciepła  w  budynku

mieszkalnym.
7. Decyzja Starostwa –  pozwolenie na budowę  lub  zgłoszenie  robót  budowlanych (kserokopia) –

oryginał do wglądu (jeżeli jest wymagane)
 

              ...................................................................
   Podpis wnioskodawcy
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Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu,
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć

dachowych elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych
położonych na terenie miasta Czeladź

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1.1. Miasto Czeladź udziela dotacji celowej właścicielom nieruchomości, będącymi osobami fizycznymi,
do demontażu,  transportu i  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,  powstałych przy likwidacji
pokryć  dachowych  i  elewacji  z  jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych  i  budynków  gospodarczych
położonych na terenie miasta Czeladź, którzy:

1)  posiadają  prawo  do  dysponowania  jednorodzinnymi  budynkami  mieszkalnymi  lub  budynkami
gospodarczymi (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.). W przypadku występowania wyrobów zawierających azbest na ogródkach
działkowych,  wymagane  jest  potwierdzenia  zarządu  ogrodu  działkowego,  że  wnioskodawca  jest
użytkownikiem danej działki.

2)  złożyli  Burmistrzowi  Miasta  Czeladź  informację  o  wyrobach  zawierających  azbest,  zgodnie
z Rozporządzeniem  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 2011r., Nr 8, poz. 31)

§2.1.Definicje:

1) pod pojęciem nieruchomości  należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym,
jak również budynkiem wielorodzinnym lub gospodarczym

2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny
do lokalu lub budynku (np. akt własności, odpis z księgi wieczystej – nie starszy niż 6 miesięcy),

3)  pod  pojęciem  likwidacji należy  rozumieć  rozebranie  pokrycia  z  elementów  azbestowych  przez
uprawnioną jednostkę, transport odpadów przez wykonawcę posiadającego aktualne decyzje administracyjne
zezwalające na transport materiałów niebezpiecznych do miejsca wskazanego w karcie przekazania odpadu.

§3.1.  Właściciel,  użytkownik  wieczysty  lub  zarządca  nieruchomości  obowiązany  jest  zgłosić  prace
polegające  na  zabezpieczaniu  lub  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  do  właściwego  organu
administracji architektoniczno-budowlanej.

Rozdział 2.

Ogólne zasady otrzymania dotacji

§4.1 Dotacja udzielana jest jednorazowo na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest i wynosi 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/568/2017

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 listopada 2017 r.
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2. W przypadku osób, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest z jednorodzinnego
budynku mieszkalnego lub budynku gospodarczego  na terenie swojej nieruchomości i do chwili obecnej nie
przekazały ich do unieszkodliwienia, finansowanie zadania nastąpi w zakresie transportu i unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest.

3. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli
na realizację przedmiotowego zadania.

4.  Dotacji  będą  podlegały  wydatki  poniesione  na  następujące  prace  związane  z  utylizacją  odpadów
azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/ lub elewacji:

1) rozebranie pokryć dachowych i/lub elewacji z elementów azbestowo - cementowych,

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) załadunek, transport i składowanie odpadów,

4) odkurzanie powierzchni z pyłów azbestowych.

5.  Odpady  przeznaczone  do  transportu  powinny  zostać  przygotowane  przez  uprawnioną  firmę  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane i przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków
finansowych w danym roku budżetowym, według kolejności składania.

Rozdział 3.

Wymagane dokumenty

§5.1. Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz
z kserokopiami następujących dokumentów:

1) tytuł własności do nieruchomości,

2)  faktura Vat  wystawiona na wnioskodawcę,  dokumentująca poniesione wydatki  na prace wymienione  
w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu, wystawiona przez uprawnionego wykonawcę,

3)  informacja  o wyrobach zawierających azbest,  których wykorzystywanie  zostało zakończone (zgodnie
z rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  października  2003  r.
w  sprawie  wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystywania  
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. z 2003 r. Nr
192 , poz. 1876 z poźn. zm.) - załącznik nr 3 rozporządzenia,

4) zgoda współwłaścicieli, o której mowa w § 4 ust. 3 regulaminu,

5)  dokumenty  poświadczające  o  prawidłowości  demontażu  wyrobów  zawierających  azbest  przez
uprawnionego przedsiębiorcę:

a)  pisemne oświadczenie Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu  
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

b)  potwierdzenia  zgłoszeń  organowi  nadzoru  budowlanego,  okręgowemu  inspektorowi  pracy  oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczęciem,  zgodnie  z  przepisami  prawa  określającymi  sposób  i  warunki  bezpiecznego  użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

c)  protokół potwierdzający demontaż materiałów zawierających azbest;

d) kartę przekazania odpadów potwierdzającą odbiór od właściciela nieruchomości odpadów zawierających
azbest oraz ich przekazanie na składowisko.
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2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym wyżej mowa Wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku
braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie ostatecznie odrzucony.

3.  Po  wstępnej  kwalifikacji  wniosków,  Wnioskodawca  otrzyma  powiadomienie,  o  zakwalifikowaniu
wniosku lub odrzuceniu i jego przyczynach.

Rozdział 4.

Postanowienia szczegółowe

§6.  1.  Wszelkie  sprawy związane  z  opisem zadania,  w tym cel  na  jaki  dotacja  została  przyznana oraz
wysokością dotacji, zobowiązaniami Wnioskodawcy i inne ustalenia wymagane przepisami prawa reguluje
umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Miastem.

2. Przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do tut. Urzędu
wniosek  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  oraz  umożliwić  upoważnionym  osobom  przeprowadzenie
kontroli  na  terenie  nieruchomości  w  zakresie  wszelkich  danych  objętych  wnioskiem  celem  spisania
stosownego protokołu.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1.  Wnioski  wraz z  wymaganymi załącznikami  należy składać w siedzibie  Urzędu Miasta  Czeladź,
ul. Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  w  Punkcie  Informacyjnym  lub  kancelarii,  bądź  przesłać  pocztą  na
wskazany wyżej adres.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu,
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych elewacji 

z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź.

Czeladź,dnia …………………………..
Nr sprawy……………………………………
             (wypełnia merytoryczny Wydział)

WNIOSEK

o dofinansowanie:
1)*  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwienia  odpadów  zawierających  azbest,  powstałych  przy
likwidacji  pokryć  dachowych  elewacji  z  jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych  i  budynków
gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź.
2)* transportu i unieszkodliwienia opadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć
dachowych  elewacji  z  jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych  i  budynków  gospodarczych
położonych na terenie miasta Czeladź.

1. Dane wnioskodawcy:
Imię ...........................................................

Nazwisko .................................................

Adres........................................................

Tel.............................................................

PESEL......................................................

Data urodzenia........................................

Nazwa banku, nr konta wnioskodawcy             

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........................................................……......

2.  Adres,  numer działki  ewidencyjnej  oraz  numer obrębu  ewidencyjnego  występowania  wyrobów

zawierających azbest: ….................................................................................….….…...……………..............

….........................................................................................................................….....………............................

…..................................................................................................................…...........……..................................

….................................................................................................................…………….....................................

3. Opis wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia:

Ilość wyrobów……………………..[m2]………………………………………….[Mg]

Rodzaj zastosowanych płyt azbestowych: płyty płaskie/płyty faliste*

Wyroby  zawierające  azbest  zdemontowane  z  pokrycia  dachowego/elewacji*  jednorodzinnego  budynku

mieszkalnego/budynku gospodarczego*.
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4. Oświadczam, że:

a) jestem właścicielem, współwłaścicielem,użytkownik wieczysty*

b) w budynku,  z którego likwidowane będą wyroby zawierające azbest  nie jest  prowadzona działalność

gospodarcza

c)  zapoznałem/am się  z  Regulaminem udzielania  dotacji  celowej  ze  środków budżetu  miasta  do  zadań

z  zakresu  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwienia  opadów  zawierających  azbest,  powstałych  przy

likwidacji  pokryć  dachowych  elewacji  z  jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych  i  budynków

gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź.

d) wyrażam zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  na  mojej  nieruchomości  przez  przedstawicieli  Urzędu

Miasta Czeladź celem kontroli w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem oraz spisania stosownego

protokołu.

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Miasta Czeladź.

5. Załączniki do wniosku (kserokopie, oryginały do wglądu):

a) tytuł własności do nieruchomości,

b)  faktura Vat  wystawiona na wnioskodawcę, dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione  
w § 4 ust. 4 regulaminu, wystawiona przez uprawnionego wykonawcę,

c)  informacja  o wyrobach zawierających azbest,  których wykorzystywanie  zostało zakończone (zgodnie
z rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  października  2003  r.  
w  sprawie  wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystywania  
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. z 2003 r. Nr
192 , poz. 1876 z poźn. zm.) - załącznik nr 3 rozporządzenia,

d) zgoda współwłaścicieli, o której mowa w § 4 ust. 3 regulaminu,

e) dokumenty  poświadczające  o  prawidłowości  demontażu  wyrobów  zawierających  azbest  przez
uprawnionego przedsiębiorcę:

- pisemne oświadczenie Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

-  potwierdzenia  zgłoszeń  organowi  nadzoru  budowlanego,  okręgowemu  inspektorowi  pracy  oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczęciem,  zgodnie  z  przepisami  prawa  określającymi  sposób  i  warunki  bezpiecznego  użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

-  kserokopię protokołu potwierdzającego demontaż materiałów zawierających azbest;

-  kserokopię  karty  przekazania  odpadów potwierdzającą  odbiór  od  właściciela  nieruchomości  odpadów

zawierających azbest oraz ich przekazanie na składowisko.
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 
z późn zm) umożliwia udzielanie dotacji celowej ze środków stanowiących dochody budżetów gmin
lub budżetów powiatów, pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 wspomnianej ustawy rada gminy w drodze uchwały określa zasady
udzielania  dotacji  celowej  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  inwestycji  służących  ochronie
środowiska.  Zasady te  obejmują  w szczególności  kryteria  wyboru  inwestycji  do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Dotychczas  zasady  udzielania  dotacji  na  terenie  miasta  Czeladź  regulowane  były  uchwałą  
nr  XXI/291/2016  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  w  sprawie  przyjęcia
Regulaminu  przyznawania  osobom  fizycznym  dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  Gminy  na
realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł
energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czeladź. 

Zapewnienie  dobrej  jakości  powietrza  jest  jednym  z  kluczowych  zadań  miasta  Czeladź.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Czeladź w zakresie likwidacji niskiej emisji, 
a  także   zauważając  duże  zainteresowanie  dofinansowaniem  wymiany  przestarzałych  pieców
centralnego ogrzewania, wprowadzono w projekcie niniejszej uchwały w załączniku nr 1 aktualizację
stawek udzielania dotacji do modernizacji źródła ciepła. 

Wprowadzona  została  także  zmiana  listy  inwestycji  priorytetowych,  które  będą
w pierwszej  kolejności finansowane lub dofinansowane  ze środków stanowiących dochód budżetu
miasta Czeladź. Będą to inwestycje polegające na:

1. Modernizacji źródła ciepła;
Wspieranie  realizacji  inwestycji  z  zakresu  ograniczenia  niskiej  emisji  poprzez  wymianę

przestarzałych i niesprawnych urządzeń grzewczych, opalanych materiałem o niskiej jakości, wpisuje
się w działania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Czeladź oraz w uchwale
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie  paliw.  Dofinansowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  niskiej  emisji
z indywidualnych systemów grzewczych przynosi bezpośredni efekt ekologiczny.

2. Zastosowaniu odnawialnych źródeł energii;
Wspieranie  realizacji  inwestycji  polegających  na  zastosowaniu  odnawialnych  źródeł  energii

wpisuje  się  w  działania  określone  w  Planie  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Czeladź.
Ograniczenie  wielkości  emisji  CO2, zmniejszenie  zużycia  energii oraz  wzrost  udziału  energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii stanowią główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta Czeladź.

3. Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest;
Inwestycje  polegające  na  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Czeladź

potraktowano w niniejszej  uchwale  jako  priorytetowe  z  uwagi  na zapisy rozporządzenia  Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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 2011 r. Nr 8, poz. 31). Rozporządzenie to
wyznacza termin całkowitego usunięcia i unieszkodliwienia azbestu na rok 2032. Działania miasta
Czeladź w tym zakresie wpiszą się również w przyjęty przez Radę Ministrów „Program Oczyszczania
Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009-2032”.  Dofinansowanie  ww.  inwestycji  ułatwi  mieszkańcom
podejmowanie  działań  polegających  na  usuwaniu  azbestu  w  sposób  nie  zagrażający  zdrowiu  
i życiu ludzi.
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Wyboru  inwestycji  priorytetowych  dokonano uwzględniając  aktualne potrzeby mieszkańców
Czeladzi  w zakresie  ochrony środowiska,  a  dotacje  celowe do modernizacji  źródła  ciepła  służące
ochronie  środowiska będą finansowane  ze  środków stanowiących dochód budżetu miasta  Czeladź
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

W  załącznikach  do  przedmiotowej  uchwały  określono  szczegółowe  zasady  przyznawania
dotacji dla poszczególnych rodzajów inwestycji, w tym m.in. wzory wniosków, terminy ich składania,
wysokość możliwej do otrzymania dotacji.
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