
UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 1A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1A.pdf

 
Załącznik 1A 

Załącznik nr 1B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1B.pdf

 
Załącznik 1B 

Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 2B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2B.pdf

 
Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 3A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3A.pdf

 
Załącznik 3A 

Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf

 
Załącznik 4B 

Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
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Załącznik nr 4B  
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1A.pdf

 
Załącznik 1A 

Załącznik nr 1B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1B.pdf

 
Załącznik 1B 

Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 2B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2B.pdf

 
Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 1A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 1B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1B.pdf

 
Załącznik 1B 

Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 2A  
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 3A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3A.pdf

 
Załącznik 3A 

Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf

 
Załącznik 4B 

Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf

 
Załącznik 4B 

Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 1A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1A.pdf
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Załącznik nr 1B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 1A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1A.pdf

 
Załącznik 1A 

Załącznik nr 1B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 3A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3A.pdf

 
Załącznik 3A 

Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 2B  
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 3A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3A.pdf

 
Załącznik 3A 

Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf

 
Załącznik 4B 

Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 2A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2A.pdf

 
Załącznik 2A 

Załącznik nr 2B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2B.pdf

 
Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 3B  
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 2A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2A.pdf

 
Załącznik 2A 

Załącznik nr 2B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2B.pdf

 
Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf
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Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 1C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik1C.pdf

 
Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 2B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik2B.pdf

 
Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 3A  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 3B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik3B.pdf

 
Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

Załącznik nr 4A  
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Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4A.pdf

 
Załącznik 4A 

Załącznik nr 4B  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4B.pdf

 
Załącznik 4B 

Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
Zalacznik4C.pdf

 
Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik nr 4C  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik 4C 
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UCHWAŁA NR XLVI/615/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i   trybu udzielania dotacj i  osobom fizycznym, które wykonały zadania
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664) na wniosek
Prezydenta Miasta 

§ 1.  1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie przysługuje osobie fizycznej, która wykonała
na terenie Gminy Zawiercie zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska na
nieruchomości, do której osoba ta posiada tytuł prawny. 

2. Dotacje będą  udzielane na następujące zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska: 

3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

1) ograniczenie niskiej emisji,

2) likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest

3) podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej

4) wyposażenie posesji w przydomowy kompostownik

1) Załącznik nr 1 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

2) Załącznik nr 1A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

3) Załącznik nr 1B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej
emisji na terenie Gminy Zawiercie” – wzór 

4) Załącznik nr 1C „Protokół  z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie” 

5) Załącznik nr 2 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

6) Załącznik nr 2A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” 

7) Załącznik nr 2B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidację  pokryć  dachowych i/lub
elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie” - wzór 

8) Załącznik nr 3 - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

9) Załącznik nr 3A - „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

10) Załącznik nr 3B - „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie” 

11) Załącznik nr 4„Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

12) Załącznik nr 4A „Wniosek o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

13) Załącznik nr 4B „Umowa o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie
Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik” 

14) Załącznik nr 4C „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie
nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik" 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 

 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ 
EMISJI NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające na likwidacji starego, nieefektywnego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian
nowego źródła ciepła lub podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zainstalowały nie-emisyjne
urządzenie grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła energii.  
2. Dokumentem potwierdzającym zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub

wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty,
wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu urządzeń na fakturze powinien być  określony typ (model) oraz
cena urządzenia, 

3. Definicje: 

4. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem
urządzeń  niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do wysokości 50 % ceny zakupu oraz na częściowe pokrycie
kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej i wynosi 

5. Dotacje nie będą udzielane na zadania modernizacyjne zrealizowane w budynkach nowowybudowanych.  
6. Dotacjom podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
7. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Zainstalowane urządzenie grzewcze winno być  trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości,

w której zostało zainstalowane.  
9. Dotacji nie podlega wymiana ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego – na gazowe, elektryczne,

olejowe i węglowe, w tym również  instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła obok pieca c. o.
na inne bardziej ekologiczne paliwo.  
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
11. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią  umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą

Zawiercie a Inwestorem, po stwierdzeniu wykonania modernizacji ogrzewania przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
12. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

palenisk węglowych na nieruchomości. Jako jedyne odstępstwa uznaje się  istnienie kominka dekoracyjnego
opalanego drewnem.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu dotacji.

W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości
upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
17. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

- w przypadku faktur dokumentujących zakup urządzenia, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena
urządzenia – wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę 

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć  nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak
również  budynkiem wielorodzinnym lub jego częścią  (mieszkanie) z odrębnym systemem grzewczym
z zastrzeżeniem w ust. 5 

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe 

3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć  niskowydajny, nieekologiczny kocioł  na paliwo stałe
centralnego ogrzewania, bądź  piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości nie istnieje instalacja
centralnego ogrzewania, 

4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć  ekologiczny kocioł  na paliwo stałe posiadający
certyfikat ekologiczny dokumentujący sprawność  pieca wyższą  lub równą  80 %, kocioł  gazowy, kocioł
olejowy, kocioł  gazowo-olejowy, kocioł  elektryczny, urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw.
alternatywne źródła ciepła, oraz prace związane z modernizacją niezbędną do podłączenia nieruchomości
do miejskiej sieci cieplnej, 

5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego pieca c.o. i oddanie go do punktu złomu,
w przypadku pieców kaflowych przekazanie odpadów na składowisko, 

1) nie więcej niż  1200,00 PLN – dla kotłów gazowych c.o., kotłów olejowych c.o., kotłów gazowo-olejowych
c.o., kotłów elektrycznych c.o., urządzeń  grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła
(energia słoneczna, cieplna ziemi i powietrza), 

2) nie więcej niż  1000,00 PLN – dla kotłów centralnego ogrzewania nowej generacji opalanych paliwem
stałym posiadających certyfikat ekologiczny wydany przez uprawnioną jednostkę, 

3) nie więcej niż  2000,00 PLN w przypadku łącznego zakupu tzw. alternatywnych źródeł  ciepła oraz
niskoemisyjnego źródła ciepła, 

4) 1 200,00 PLN w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej

1) zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji do powietrza,

2) wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania odpadów.

1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia wymienionego w ust. 4 pkt 1) lub 2), lub 3) lub
wykonanie prac wymienionych w ust. 4 pkt 4) niniejszego regulaminu, 

3) certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną  jednostkę,  potwierdzający
osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80 % w przypadku kotłów c.o. opalanych na paliwa stałe, 

4) dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych – inny dokument
potwierdzający demontaż  pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania
części zdemontowanego pieca, 

5) umowa z operatorem sieci gazowej – w przypadku kotłów gazowych lub gazowo - olejowych c.o.,

6) umowa z operatorem sieci energetycznej – w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,

7) umowa z operatorem miejskiej sieci cieplnej  lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
potwierdzające podłączenie nieruchomości (mieszkania) do miejskiej sieci cieplnej. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 1C 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIE POLEGAJĄCE NA LIKWIDACJI 
POKRYĆ DACHOWYCH I/LUB ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł  prawny, zrealizowały zadania modernizacyjne
lub inwestycyjne polegające likwidacji pokryć  dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych lub gospodarczych.  
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT dokumentująca

poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  
3. Definicje: 

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających
azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN.  
5. Dotacji będą  podlegały wydatki poniesione na następujące prace związane z utylizacją  odpadów

azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji: 

6. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danego budynku przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wiosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

10. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
11. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

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

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.

1) wniosek,

2) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

3) rachunki lub faktury VAT dokumentująca poniesione wydatki na prace wymienione w punkcie 5 niniejszego
regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

4) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustawą o odpadach,

5) 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, załącznik nr 3 Dz.
U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 2B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, wykonały podłączenie budynku do
kanalizacji sanitarnej.  
2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z podłączeniem budynku do kanalizacji

sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora.  
3. Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w części  lub w całości

związanych z: 

4. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym
dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane w latach 2008

– 2010 potwierdzone fakturami wystawionymi w wymienionym okresie.  
6. Dotacje nie dotyczą  budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w decyzji

o warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania
kanalizacji sanitarnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza
do kanalizacji sanitarnej.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w wysokości: 

10. W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokoś ć  przyłącza)
wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji
sanitarnej wymieniony w ust. 9 pkt 1) i 3) może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy.  
11. Za datę  podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się  datę  rozpoczęcia odprowadzania ścieków do

kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
12. Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na

rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  
14. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku odłączenia budynku od kanalizacji

sanitarnej.  
15. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi

dokumentami (oryginały do wglądu): 

16. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

1) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i jego
odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej, 

2) zakupem materiałów budowlanych i robocizny dotyczących podłączenia budynku.

1) nie więcej niż  1 000,00 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku wykonania
dokumentacji projektowej, 

2) nie więcej niż  500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku wykonania dokumentacji projektowej, 

3) nie więcej niż  600 PLN dla podłączeń  do kanalizacji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy od daty
powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
dokumentacji projektowej, 

4) nie więcej niż  300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie
dłużej niż  24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
w przypadku braku dokumentacji projektowej. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,

3) protokół  odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci
kanalizacyjnej, 

4) umowa z operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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Załącznik 3B 

REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI NA 
TERENIE GMINY ZAWIERCIE W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  

1. Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie
nieruchomośc i  p ołożonej w Zawierciu, do której posiadają  tytuł  prawny, realizują  zadanie związane
z kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji powstałych w związku z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i w tym celu dokonali zakupu przydomowego kompostownika.  
2. Definicje: 

3. Wysokość dotacji jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów zadania w części lub w całości
i będzie przyznawana w wysokośc i  n ie  więcej  n iż  500,00 PLN tytułem zrealizowanego zadania przez
Inwestora.  
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów

komunalnych.  
5. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe.  
6. Dotacja, o której mowa w punkcie 3 może być  przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym

dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał  w latach ubiegłych z dofinansowania zadania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
7. Dotacja realizowana będzie zgodnie z treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie

a Inwestorem, po stwierdzeniu zakupu i instalacji kompostownika przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Zawierciu na podstawie stosownego protokołu.  
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą  rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich

składania.  
9. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dotacji zakupu

kompostownika. W celu wykonania kontroli zakupionych kompostowników. Inwestor lub każdy użytkownik
mieszkania jest zobowiązany do udostępnienia terenu nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Zawierciu.  
10. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku: 

11. Celem ubiegania się  o dotację  należy  złożyć  wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
dokumentami (oryginały do wglądu): 

12. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Zawiercie.  
13. Wnioski o udzielenie dotacji będą  przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na

dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.  

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XLVI/615/10 
Rady Miejskiej w Zawierciu 
z dnia 27 stycznia 2010 r.

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

2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć: 

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej, 

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) -
stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych, 

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź  prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe, 

3) pod pojęciem przydomowego kompostownika należy rozumieć  konstrukcję  wykonaną  z trwałego
materiału, niewrażliwego na warunki atmosferyczne, odpornego na faunę  i florę  kompostu, służącą  do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstwa domowego i przydomowych
ogrodów. Konstrukcja zakupionego kompostownika musi być  stabilna i dawać  gwarancję  długotrwałego
użytkowania, a jego pojemność nie może być mniejsza niż 250 l. 

1) likwidacji przydomowego kompostownika i zamiany go na inną  konstrukcję  niespełniającą  wymogów
zawartych w powyższym Regulaminie, 

2) zaprzestania korzystania z przydomowego kompostownika, rezultatem czego będzie zbieranie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane. 

1) potwierdzenie tytułu do nieruchomości,

2) rachunki lub faktury VAT dokumentujące zakup kompostownika, wystawione przez sprzedawcę,

3) aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
mgr Marek Kozieł 
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