
Uchwała Nr LXXIII/1284/2010 
Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 28 pa ździernika 2010 r. 

w sprawie przyj ęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacj i ze środków bud Ŝetu 
Gminy na modernizacje systemów spalania paliw stały ch na potrzeby grzewcze w budynkach 

i lokalach mieszkalnych na terenie Czeladzi. 

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15 91 z późn. zm.) oraz art. 
400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala 

§ 1 

1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budŜetu Gminy na 
modernizację systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Czeladzi” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przyjaznych dla 
środowiska systemów grzewczych poprzez zastosowanie proekologicznych nośników energii. 

§ 2 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/102/99 z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie 
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach 
mieszkalnych w Czeladzi zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/284/2004 z dnia 7 stycznia 2004 
r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/1094/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

§ 3 

Wnioski złoŜone w roku 2010 na podstawie uchwały, o której mowa w § 2 będą rozpatrywane na 
podstawie niniejszej uchwały. Wymogu dokonania nakładów w bieŜącym roku budŜetowym zgodnie z 
§ 2 ust. 1 tiret drugi Regulaminu nie stosuje się. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
        mgr Sławomir Święch 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/1284/2010  
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.10.2010  

 
Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud Ŝetu Gminy na 

modernizacje systemów spalania paliw stałych na pot rzeby grzewcze w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Czeladzi. 

 
§ 1 

 
Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budŜetu Gminy na 
przedsięwzięcia polegające na modernizacji systemów spalania paliw stałych na cele grzewcze w 
budynkach i lokalach mieszkalnych na proekologiczne systemy grzewcze. 
 

§ 2 
 

Przyznawanie wymienionych w § 1 dotacji oparte jest na następujących zasadach: 
 
1. Dotacją objęte są nakłady: 

− Poniesione przez osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków lub lokali 
mieszkalnych. 

− Przeznaczone na modernizację systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w 
bieŜącym roku budŜetowym. 

 
2. WyŜej wymieniona modernizacja winna przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego w szczególności poprzez wymianę tradycyjnych kotłów i pieców 
węglowych na: 
a. kotły i piece gazowe, olejowe i elektryczne, 
b. instalację grzewczą z zastosowaniem elektrycznych pieców akumulacyjnych, elektrycznego 

ogrzewania podłogowego lub ściennego oraz grzałek elektrycznych do istniejących pieców 
kaflowych, 

c. instalację grzewczą zasilaną z sieci cieplnej zdalaczynnej, 
d. kotły węglowe do bezdymnego spalania paliwa stałego, 
e. niskoemisyjne urządzenia grzewcze opalane biomasą. 

 
3. Dotowany, zmodernizowany system spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w zasobach 

komunalnych staje się elementem wyposaŜenia lokalu, budynku lub obiektu. 
 
4. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 

pierwszy, a takŜe posiadające: 
a. certyfikat zgodności z wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej (art. 52 ustawy z 

10.04.1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. Nr 89, poz. 625 z 2006 r. z 
późniejszymi zmianami), 

b. decyzję zezwalającą na ich eksploatację lub oznaczenie trwałym znakiem (art. 14 i art. 15 
ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami) i poddane ocenie zgodności (art. 6 ustawy z dnia 30.08.2002 r. 
o systemie oceny zgodności, Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

 
5. Wysokość dotacji w przypadku montaŜu instalacji dla celów grzewczych:    

a. zasilanej z miejskiej sieci cieplnej, 
b. zasilanej z kotła gazowego, cieplnego, elektrycznego, 
c. z zastosowaniem elektrycznych pieców akumulacyjnych, 
d. z zastosowaniem elektrycznego lub wodnego ogrzewania podłogowego, 
e. z zastosowaniem grzałek do istniejących pieców kaflowych, 
f. zasilanej z kotła węglowego do bezdymnego spalania paliwa stałego, 
g. z zastosowaniem niskoemisyjnego urządzenia grzewczego opalanego biomasą, 

wynosi: 
w przypadku likwidacji emisji z całego lokalu lub budynku: 

- 70 % kosztów wszystkich materiałów instalacji (pkt a) - tj. przewody, grzejniki, podstawowa 
armatura, lecz nie więcej niŜ 1000 zł. 
albo 
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- 70 % ceny urządzenia (punkty b, c, d, e, f, g) lub instalacji elektrycznej (punkty d, e), lecz nie 
więcej niŜ 1000 zł. 

 
6. Dotacja nie obejmuje kosztów: projektu, montaŜu, uzgodnień, pozwoleń itp. 
 
7. Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania dotacji 

dokonuje wnioskodawca (tj. uzgodnień projektu modernizacji z zarządcą budynku, zakładem 
gazowniczym, energetycznym, kominiarskim itp.). 

 
8. Wnioski o udzielenie dotacji na modernizację naleŜy składać w kancelarii Urzędu Miasta Czeladź 

przy ul. Katowickiej 45. 
 
9. ZłoŜone wnioski z kompletnymi dokumentami wymienionymi w punkcie 14 rozpatrywane będą raz 

na miesiąc. Wnioskodawca otrzyma odpowiedź na złoŜony wniosek po jego rozpatrzeniu i 
podjęciu odpowiedniej decyzji przez Burmistrza Miasta, a ich realizacja następować będzie w 
miarę posiadanych środków w budŜecie miasta. 

 
10. Datą decydującą o uprawnieniu do dotacji jest data końcowego odbioru technicznego instalacji 

systemu spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze lub bytowe. 
 
11. Podstawą ustalania kwoty dotacji są kaŜdorazowo dowody zakupu (imienne faktury) przewodów, 

grzejników, podstawowej armatury kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego, pieców 
akumulacyjnych, instalacji elektrycznej, kotła węglowego do bezdymnego spalania paliwa stałego, 
urządzenia grzewczego opalanego biomasą. 

 
12. W przypadku pozostawienia po dokonaniu modernizacji dotychczasowej tradycyjnej instalacji 

i urządzeń spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i bytowe, uzyskanie dotacji nie jest 
moŜliwe. 

 
13. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (grzejniki na propan- butan, naftę, olej 

i inne). 
 
14. Wymagane dokumenty: 

a. wniosek wraz z oświadczeniem o likwidacji dotychczasowego urządzenia do spalania paliw 
stałych oraz wielkości zuŜycia paliwa stałego (ton/rok), 

b. zgoda właściciela (zarządcy) budynku lub tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, 
c. warunki techniczne lub umowa na dostawę gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej, 
d. imienny dowód zakupu kotła, pieca, urządzenia grzewczego lub instalacji elektrycznej, 
e. pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej w obiekcie wydane przez Starostwo Powiatowe w 

Będzinie, 
f. protokoły odbioru instalacji elektrycznej i gazowej przez uprawnione osoby lub jednostki, 
g. protokół odbioru instalacji olejowej sporządzony przez uprawnionego wykonawcę, 
h. protokół prawidłowego podłączenia kotła lub urządzenia grzewczego wystawiony przez 

kominiarza, 
i. certyfikat zgodności kotła lub urządzenia grzewczego z wymaganiami w zakresie efektywności 

energetycznej. 
 

15. Kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów naleŜy złoŜyć w jednym egzemplarzu. 
Oryginały naleŜy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia ich zgodności. 

 
16. 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 o przyznanie dotacji. 

 
17. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich 

ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją. 
 
18. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na Ŝądanie 

Wnioskodawcy wypłacana gotówką w kasie Urzędu Miasta Czeladź. 
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19. Zmodernizowany system ogrzewania będzie podlegał kontroli właściwych słuŜb Urzędu Miasta 
Czeladź. W przypadku eksploatacji systemu niezgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, 
dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami licząc od dnia udzielenia dotacji. 

 


