
UCHWAŁA NR XXXI/414/2020 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

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 celowej 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 unieszkodliwiania 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. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 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. 

2. Do przedsięwzięć, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 rozpoczętych do dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały stosuje się przepisy uchwały wskazanej w ust. 1. 

§ 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. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

 
 

Marcin Gadecki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/414/2020 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

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. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Dotacje celowe z budżetu miasta Czeladź na zadania związane z ochroną środowiska, udzielane będą 
na realizację inwestycji polegających na modernizacji źródła ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych na 
terenie miasta Czeladź. 

2. Planowana modernizacja źródła ciepła winna przyczynić się do poprawy jakości powietrza 
tj. zmniejszyć emisję pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery z lokalu/budynku mieszkalnego poprzez likwidację 
nieekologicznych kotłów i pieców węglowych oraz instalację proekologicznego źródła ogrzewania. 

Rozdział 2. 
Zakres udzielania dotacji 

§ 2. 1. Dotacje przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu 
lub budynku mieszkalnego, w którym planowana jest modernizacja źródła ciepła. 

2. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie następujących kosztów modernizacji źródła ciepła: 

1) koszt zakupu urządzenia- kotły gazowe, olejowe, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe 
i opalane biomasą, urządzenia elektryczne, pompy ciepła; 

2) koszt podłączenia oraz materiały instalacji urządzenia grzewczego w przypadku podłączenia do 
zewnętrznej sieci ciepłowniczej. 

3. Dotacji podlegają wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy oraz trwale 
związane z lokalem/budynkiem mieszkalnym. 

4. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja nieekologicznych pieców i kotłów na paliwo stałe. 
Od zasady trwałej likwidacji odstępuje się tylko w przypadku gdy piece posiadają wysokie walory estetyczne 
lub też są objęte ochroną konserwatora zabytków wówczas konieczne jest potwierdzenie pisemne przez 
kominiarza, iż piec jest trwale odłączony od przewodu kominowego. 

5. Dopuszcza się pozostawienie kominków opalanych wyłącznie biomasą  bez płaszcza wodnego, które 
stanowią element dekoracyjny i nie stanowią głównego źródła zaopatrzenia w ciepło. 

6. Dotacją są objęte tylko lokale/budynki mieszkalne oddane do użytkowania, w których funkcjonuje 
nieekologiczne ogrzewanie węglowe. 

7. Dotacja nie obejmuje lokali/budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono modernizację źródła 
ciepła przed podpisaniem umowy dotacyjnej. 

8. Warunkiem realizacji dotacji jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków 
w budżecie miasta. 

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

Rozdział 3. 
Wysokość dotacji 

§ 3. 1. Wysokość dotacji zależy od rodzaju przeprowadzanej modernizacji źródła ciepła i wynosi: 
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1) podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej- 70 % kosztu podłączenia, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł; 

2) kotły gazowe, olejowe- 70 % ceny urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł; 

3) elektryczne urządzenia grzewcze- 70 % ceny urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 
1 500,00 zł; 

4) kotły węglowe spełniające minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem wartości emisji 
normy PN-EN 303-5:2012- 70 % ceny urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 1 500,00 zł; 

5) kotły opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem wartości 
emisji normy PN-EN 303-5:2012- 70 % ceny urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł 

6) pompy ciepła- 70 % ceny  urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł. 

2. Dotacja nie obejmuje kosztów: projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń, zakupu wyposażenia 
dodatkowego, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów kominiarskich, 
zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz eksploatacji urządzenia. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć w Urzędzie Miasta Czeladź wniosek o dotację do 
modernizacji źródła ciepła stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz 
z kserokopiami następujących dokumentów: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego, w którym zostanie 
przeprowadzona modernizacja źródła ciepła; 

2) zgoda właściciela na zmianę sposobu ogrzewania- gdy wnioskodawca jest najemcą; 

3) zgoda współwłaściciela na zmianę sposobu ogrzewania- gdy lokal/budynek mieszkalny jest przedmiotem 
współwłasności; 

4) dokumenty potwierdzające rodzaj opału wykorzystywanego do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego 
(np. imienna faktura/rachunek za zakup węgla) i/lub zdjęcie urządzenia grzewczego, które zostanie 
poddane likwidacji. 

2. Termin składania wniosków o dotację do modernizacji źródła ciepła w danym roku budżetowym trwa od 
01 stycznia do 31 sierpnia. 

3. Wnioski złożone po 31 sierpnia nie podlegają rozpatrzeniu. 

4. Złożone wnioski są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej przez pracowników Urzędu Miasta 
Czeladź. 

5. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Czeladź. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, 
wnioskodawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia brakujących dokumentów w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostaje 
bez rozpatrzenia. 

7. Gdy weryfikacja wniosku jest pozytywna, wnioskodawca podpisuje umowę o dotację. 

8. Termin i miejsce podpisania umowy zostaje przekazany wnioskodawcy telefonicznie, drogą mailową lub 
pisemnie. Notatka służbowa zawierająca datę i godzinę rozmowy telefonicznej, email lub pismo 
z potwierdzeniem odbioru będą dołączone do dokumentacji. 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 5. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłoszenia zakończenia modernizacji źródła ciepła 
w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji tj. montażu nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do 
zewnętrznej sieci ciepłowniczej, jednakże nie później niż 30 listopada w danym roku budżetowym. 
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2. Za termin zakończenia modernizacji źródła ciepła uważa się datę protokołu montażu urządzenia 
grzewczego lub protokołu odbioru technicznego podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie oznaczonym w § 5 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu następujących dokumentów: 

1) kserokopia imiennej faktury/rachunku za zakup urządzenia grzewczego lub kserokopia imiennej 
faktury/rachunku za wykonanie przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej; 

2) kserokopia protokołu montażu urządzenia grzewczego; 

3) kserokopia protokołu odbioru technicznego podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej; 

4) oświadczenie o samodzielnym montażu urządzenia grzewczego oraz posiadaniu kwalifikacji i uprawnień 
niezbędnych do tego celu; 

5) kserokopia warunków technicznych lub umowa na dostawę gazu w przypadku montażu gazowego 
urządzenia grzewczego; 

6) kserokopia warunków technicznych lub umowa na dostawę energii elektrycznej w przypadku montażu 
elektrycznego urządzenia grzewczego; 

7) kserokopia certyfikatu potwierdzającego, że urządzenie grzewcze (piec węglowy lub na pellet) spełnia 
minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5. 

4. Dotacja zostanie wypłacona przez Miasto Czeladź na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę 
po weryfikacji złożonych dokumentów potwierdzających wykonaną modernizację źródła ciepła. 

Rozdział 6. 
Postanowienia szczegółowe 

§ 6. 1. Dotacja jest udzielana jeden raz na 10 lat na dany lokal/budynek mieszkalny, bez względu na liczbę 
dokonanych zmian sposobów ogrzewania. 

2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

3. 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. 

Rozdział 7. 
Postanowienie końcowe 

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

2. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem 
formalnym i merytorycznym, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

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 …...................... 

Urząd Miasta Czeladź 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 

        ul. Katowicka 45 

        41-250 Czeladź 
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WNIOSEK O DOTACJĘ DO MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA 

I.  DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko ….................................................... 

2. Adres zamieszkania ….............................................. 

3. PESEL ….................................................................. 

4. Telefon ….................................................................. 

5. Nr konta wnioskodawcy oraz nazwa banku: 

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

II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALU/BUDYNKU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM 
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

1. Adres nieruchomości …............................................................................... 

2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego …...................... m2 

3. Rok oddania do użytkowania budynku mieszkalnego …............................. 

4. Rodzaj i ilość palenisk na paliwo stałe przeznaczonych do likwidacji: 

- kocioł węglowy centralnego ogrzewania …........... szt. 

- piec kaflowy pokojowy …........... szt. 

- piec kuchenny węglowy …......... szt. 

- inny …..................................... 

5. Modernizacja źródła ciepła będzie polegać na likwidacji nieekologicznych kotłów i pieców węglowych 
oraz na zainstalowaniu i podłączeniu: 

 do zewnętrznej sieci ciepłowniczej 
 kocioł gazowy 
 kocioł olejowy 
 grzewcze urządzenie elektryczne 
 kocioł węglowy min. 5 klasy 
 kocioł na biomasę min. 5 klasy 
 pompa ciepła 
  

III.  OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ najemcą przedmiotowego lokalu/budynku 
mieszkalnego. 

2. Oświadczam, że w przedmiotowym lokalu/budynku mieszkalnym funkcjonuje ogrzewanie węglowe 
i przed złożeniem Wniosku nie dokonano zmiany sposobu ogrzewania. 

3. Oświadczam, że lokal/budynek mieszkalny będący przedmiotem wniosku nie był objęty dotacją do 
modernizacji źródła ciepła przez okres 10 lat. 

4. Zapoznałam/zapoznałem 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 i akceptuję warunki w nim zawarte. 

5. Do wniosku dołączam: 

 wyciąg z księgi wieczystej 
 akt notarialny 
 zgoda współwłaściciela na zmianę sposobu ogrzewania i ubieganie się 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B17FF77F-5D9B-4367-8DEB-E766DFE7C57F. Podpisany Strona 4



o dotację 
 zgoda właściciela na zmianę sposobu ogrzewania i ubiegania się o dotację 
 umowa najmu lokalu mieszkalnego 
 faktura/rachunek za opał wykorzystywany w lokalu/budynku mieszkalnym 
 dokumentacja zdjęciowa obecnego źródła ciepła 
 Inne: 

 
 

         

* niepotrzebne skreślić 

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

         Podpis wnioskodawcy 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119). 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą 
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, 
email:czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą 
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 
Osobowych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, 
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych; 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do 
treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych; 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy 
lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich danych 
osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia obowiązku wynikającego            z umowy i nie 
podania swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji umowy. 
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie 
niemożliwością zawarcia umowy; 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania; 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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 ….............................….............................................................. 

         Podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/414/2020 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

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. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Dotacje celowe z budżetu miasta Czeladź na zadania związane z ochroną środowiska, udzielane będą 
na realizację inwestycji polegających na zastosowaniu wybranych odnawialnych źródeł energii 
w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czeladź tj. do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych. 

2. Celem dofinansowania jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii 
na terenie miasta Czeladź. 

Rozdział 2. 
Zakres udzielania dotacji 

§ 2. 1. Dotacje przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynku mieszkalnego, 
w którym planowane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie następujących kosztów zastosowania odnawialnych źródeł 
energii: 

1) koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej; 

2) koszt zakupu urządzenia w przypadku kolektorów słonecznych. 

3. Dotacji podlegają wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy. 

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

5. Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie proekologicznego źródła ogrzewania w budynku 
mieszkalnym objętym wnioskiem.  

6. Dotacją są objęte tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania. 

7. Dotacja nie obejmuje budynków mieszkalnych, w których dokonano montażu odnawialnych źródeł 
energii przed podpisaniem umowy dotacyjnej. 

8. Warunkiem realizacji dotacji 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 zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym 
z uwagi na brak środków finansowych zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 
kalendarzowym. 

10. Dotacja nie jest udzielana do rozbudowy istniejącej instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Rozdział 3. 
Wysokość dotacji 

§ 3. 1. Wysokość dotacji wynosi: 
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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. 

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

Rozdział 4. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć w Urzędzie Miasta Czeladź wniosek 
o dotację do zastosowania odnawialnych źródeł energii stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 
wraz z kserokopiami następujących dokumentów: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego, w którym zostanie zastosowane 
odnawialne źródło energii; 

2) zgoda właściciela na zastosowanie odnawialnego źródła energii- gdy wnioskodawca jest najemcą; 

3) zgoda współwłaściciela na zastosowanie odnawialnego źródła energii- gdy budynek mieszkalny jest 
przedmiotem współwłasności. 

4) oświadczenie o funkcjonującym w budynku mieszkalnym proekologicznym źródle        ogrzewania. 

2. Termin składania wniosków o dotację do zastosowania odnawialnych źródeł energii za dany rok 
budżetowy trwa od 01 stycznia do 31 sierpnia tego roku. 

3. Wnioski złożone po 31 sierpnia nie podlegają rozpatrzeniu. 

4. Złożone wnioski są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej przez pracowników Urzędu Miasta 
Czeladź. 

5. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Czeladź. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, 
wnioskodawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia brakujących dokumentów w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostaje 
bez rozpatrzenia. 

7. Gdy weryfikacja wniosku jest pozytywna, wnioskodawca podpisuje umowę o dotację do zastosowania 
odnawialnych źródeł energii. 

8. Termin i miejsce podpisania umowy zostaje przekazany wnioskodawcy telefonicznie, drogą mailową lub 
pisemnie. Notatka służbowa zawierająca datę i godzinę rozmowy telefonicznej, email lub pismo 
z potwierdzeniem odbioru będą dołączone do dokumentacji. 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 5. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłoszenia zakończenia inwestycji polegającej 
na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji tj. montażu 
instalacji, jednakże nie później niż do 30 listopada w danym roku budżetowym. 

2. Za termin zakończenia inwestycji uważa się datę protokołu montażu instalacji. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie oznaczonym w § 5. ust. 1 niniejszego 
Regulaminu następujących dokumentów: 

1) kserokopia faktur/rachunków świadczących o montażu instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów 
słonecznych z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej. 

2) kserokopia protokołu montażu instalacji. 

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, 
potwierdzających zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku. 
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4. Dotacja zostanie wypłacona przez Miasto Czeladź na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

Rozdział 6. 
Postanowienia szczegółowe 

§ 6. 1. Dotacja jest udzielana jeden raz na 10 lat na dany budynek mieszkalny. 

2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

3. 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. 

Rozdział 7. 
Postanowienie końcowe 

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

2. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem 
formalnym i merytorycznym, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

    

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 miast Czeladź 

Czeladź, dnia …...................... 

Urząd Miasta Czeladź 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 

        ul. Katowicka 45 

        41-250 Czeladź 

WNIOSEK O DOTACJĘ DO ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

I.  DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko ….................................................... 

2. Adres zamieszkania ….............................................. 

3. PESEL ….................................................................. 

4. Telefon ….................................................................. 

5. Nr konta wnioskodawcy oraz nazwa banku: 

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

II.   INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM ZOSTANIE 
ZAMONTOWANE ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII 

1. Adres nieruchomości …............................................................................... 

2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego …...................... m2 

3. Rok oddania do użytkowania budynku mieszkalnego …............................. 

4. Rodzaj zastosowanego odnawialnego źródła energii: 

 Instalacja fotowoltaiczna o mocy ………. 
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 Kolektory słoneczne 

5. W budynku mieszkalnym funkcjonuje ogrzewanie …………………………………………. 

III.   OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ najemcą przedmiotowego budynku 
mieszkalnego. 

2. Oświadczam, że budynek mieszkalny będący przedmiotem wniosku nie był objęty dotacją do 
zastosowania odnawialnych źródeł energii przez okres 10 lat. 

3. Zapoznałam/zapoznałem 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 i akceptuję warunki w nim zawarte. 

5. Do wniosku dołączam: 

 wyciąg z księgi wieczystej 
 akt notarialny 
 zgoda współwłaściciela na zastosowanie odnawialnych źródeł energii  
 zgoda właściciela na zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
 umowa najmu budynku mieszkalnego 
 oświadczenie o proekologicznym źródle ogrzewania budynku mieszkalnego objętego wnioskiem 
 inne: 

 

         

* niepotrzebne skreślić 

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

             
        Podpis wnioskodawcy 

       

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119). 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą 
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, 
email:czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą 
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 
Osobowych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 
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5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, 
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych; 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do 
treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych; 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy 
lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich danych 
osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia obowiązku wynikającego            z umowy i nie 
podania swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji umowy. 
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie 
niemożliwością zawarcia umowy; 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania; 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

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

         Podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/414/2020 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Regulamin 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 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miasto Czeladź udziela dotacji celowej właścicielom nieruchomości, będących 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 2020r. poz. 1333 z późn. zm.). W przypadku występowania wyrobów zawierających azbest na ogródkach 
działkowych, wymagane jest potwierdzenie 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. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace 
polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej, t.j. Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. 
Krasickiego 17. 

Rozdział 2. 
Ogólne zasady otrzymania dotacji 

§ 3. 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. 

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. 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. 
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Rozdział 3. 
Wymagane dokumenty 

§ 4. 1. Celem ubiegania się o dotację, przed realizacją zadania należy złożyć wniosek zgodny 
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz z kserokopiami następujących dokumentów: 

1) tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – 
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przedmiotowego zadania. 

2) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (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 2011 r. Nr 8, 
poz. 31) - załącznik nr 3 rozporządzenia. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji 

§ 5. 1. Wnioski należy składać od 1 stycznia do 31 sierpnia w roku, w którym dotacja ma być udzielona. 

2. Wnioski złożone po 31 sierpnia nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Złożone wnioski są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej przez pracowników Urzędu Miasta 
Czeladź. 

4. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia, do wyczerpania posiadanych środków 
finansowych w danym roku budżetowym. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, 
wnioskodawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia brakujących dokumentów w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostaje 
bez rozpatrzenia. 

6. Gdy weryfikacja wniosku jest pozytywna, wnioskodawca podpisuje umowę o dotację. 

7. Termin i miejsce podpisania umowy zostaje przekazany wnioskodawcy telefonicznie, drogą 

mailową lub pisemnie. Notatka służbowa zawierająca datę i godzinę rozmowy telefonicznej, e-mail lub 
pismo z potwierdzeniem odbioru będą dołączone do dokumentacji. 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 6. 1. Warunkiem do rozliczenia dotacji jest dostarczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, 
które określone jest przez datę protokołu potwierdzającego demontaż materiałów zawierających azbest, 
jednakże nie później niż do 30 listopada w danym roku budżetowym. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie oznaczonym w § 6 ust. 1. niniejszego 
Regulaminu następujących dokumentów: 

1) faktury Vat wystawionej na wnioskodawcę, dokumentującej poniesione wydatki na prace wymienione w § 
3 ust. 3 niniejszego regulaminu, wystawionej przez uprawnionego wykonawcę, 

2) dokumentów poświadczających o prawidłowości demontażu wyrobów zawierających azbest przez 
uprawnionego przedsiębiorcę, tj.: 

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. 
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c) protokół potwierdzający demontaż materiałów zawierających azbest; 

d) kartę przekazania odpadów potwierdzającą odbiór od właściciela nieruchomości odpadów zawierających 
azbest oraz ich przekazanie na składowisko. 

3. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotację inwestycji polegających na 
usuwaniu azbestu w danym roku budżetowym, wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone, będą 
w pierwszej kolejności realizowane w następnym roku budżetowym. 

Rozdział 6. 
Postanowienia szczegółowe 

§ 7. 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. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 8. 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. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem 
formalnym i merytorycznym, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 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. 

Czeladź, dnia………………………………... 

WNIOSEK 

o dofinansowanie: 

1) * 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. 

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. .....................................................    

Nazwa banku, nr konta wnioskodawcy:   

…................................................…………………………………………………………………………
…....…………………………………………………………………………………………………………
……....……………………………………………………………………………………………… 
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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 demontowane będą/zostały zdemontowane* z pokrycia dachowego/elewacji* 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego/budynku gospodarczego*. 

4. Oświadczam, że: 

a) jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym* 

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. 

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

1) tytuł własności do nieruchomości. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – 
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przedmiotowego zadania. 

2) w przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie kopię złożonego wniosku 
o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę wydanych przez Starostę Będzińskiego. 

3) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (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 2011 r. Nr 8, 
poz. 31) - załącznik nr 3 rozporządzenia, 

Po zakończeniu zadania celem dokonania rozliczenia dotacji należy przedstawić: 

1) fakturę Vat wystawioną na wnioskodawcę, dokumentującą poniesione wydatki na prace wymienione w § 
3 ust. 4 niniejszego regulaminu, wystawioną przez uprawnionego wykonawcę, 

2) dokumenty poświadczające o prawidłowości demontażu wyrobów zawierających azbest przez 
uprawnionego przedsiębiorcę, tj.: 

• 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. 

• protokół potwierdzający demontaż materiałów zawierających azbest; 

• kartę przekazania odpadów potwierdzającą odbiór od właściciela nieruchomości odpadów 
zawierających azbest oraz ich przekazanie na składowisko. 

……………………………………………. 
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Podpis Wnioskodawcy 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119). 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą  
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, 
email:czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą  w Urzędzie 
Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 
Osobowych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, 
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych; 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do 
treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych; 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy 
lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich danych 
osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z umowy i nie podania 
swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji umowy. 
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie 
niemożliwością zawarcia umowy; 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania; 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

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

         Podpis wnioskodawcy
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę 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.

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w zakresie sposobu udzielania dotacji
do modernizacji źródła ciepła, zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz demontażu, transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Czeladź.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań własnych
gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych
m.in. z ochroną powietrza.

Udzielanie dotacji w w/w zakresach ma na celu poprawę jakości powietrza w mieście
oraz zwiększenie udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł.
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