
UCHWAŁA NR XXX/428/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Racibórz nr IV/39/2011 z dnia 23 lutego 2011r . w sprawie 
przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody 

użytkowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594) i art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
zgodnie z uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 
3 grudnia 2010r.)

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W "Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających na 
modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej 
wody użytkowej" stanowiącym załącznik do Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 
2011r. w sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację zadań polegających 
na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów przygotowania ciepłej 
wody użytkowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku budynków nowobudowanych dotację do montażu kolektorów słonecznych lub pomp 
ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można otrzymać pod warunkiem 
potwierdzenia oddania budynku do użytkowania, z zastrzeżeniem ust.2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Budynki, o których mowa w ust. 2 muszą zostać oddane do użytkowania do dnia 15 grudnia roku, 
w którym wnioskodawca ubiega się o dotację. W przypadku przekroczenia przedmiotowego terminu 
zawarta umowa dotacji wygasa.”;

2) w § 3: 

a) w ust. 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„1) Dla zadań polegających na modernizacji źródła ciepła: 

a) 3.000 zł, z zastrzeżeniem lit.b 

b) dla obiektów o powierzchni ogrzewanej powyżej 200m2 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu o 15 zł na 
każdy metr kwadratowy powierzchni powyżej 200 m2 . 

2) Dla zadań polegających na montażu instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i pojedynczych lokali mieszkalnych: 

a) 3 000 złotych (niezależnie od powierzchni czynnej kolektorów słonecznych).”,

b) w ust. 15 w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) dla instalacji solarnych oraz pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w budynkach nowowybudowanych 

- zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu co do 
użytkowania budynku lub złożonego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
zawiadmomienia o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o nie wniesieniu przez 
ten organ, w ustawowym terminie, sprzeciwu co do przystapienia do jego użytkowania.”;

3) Załącznik nr 1 pn. Wniosek o udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

4) Załącznik nr 2 pn. Wniosek o udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/428/2013 

Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r. 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania 
dotacji z budżetu Miasta Racibórz na realizację 
zadań polegających na modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu 
ekologicznych systemów przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji do modernizacji źródła ciepła  

 
CZĘŚĆ  I – wypełniana przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem zadania 
 

1. Nazwisko i imię................................................................................................................................................. 

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

3. Adres modernizacji…………………...…….………………………………………………..……………… 

4. Telefon kontaktowy.......................................................................................................................................... 

5. Rodzaj istniejącego systemu ogrzewania…….…………….………………….............................................. 

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

6. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu ………………………………………………………………… 

7. Rodzaj i ilość spalonego paliwa za ostatni rok............................................................................................... 

8. System ogrzewania po modernizacji (rodzaj, producent, typ i moc urządzenia) 

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

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

9. Termin realizacji zadania do dnia …………………………………………….……....................................  

10. Forma wypłaty przyznanego dofinansowania - gotówka / przelew*    

Nr konta: .......................................................................................................................................................... 

Bank: ................................................................................................................................................................. 

     Racibórz, dnia  ..........................                                                  ........................................... 
 

                                                                                                                                                            (Podpis wnioskodawcy)                                                                

Załączniki :  
 

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. zgoda na wykonanie modernizacji właściciela/administratora*, 
3. zaświadczenie kominiarskie o możliwości podłączenia kotła, 
4. warunki włączenia do sieci gazowej/elektrycznej/cieplnej *,                                                          
5. dokument potwierdzający rodzaj i moc planowanego do zabudowy urządzenia. 

 

( pkt 6-9 dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą): 
 

6. potwierdzenie wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie  
ze środowiska stanowiących przychody Funduszu - wyliczenie wysokości opłaty / kopia przelewu / 
zaświadczenie o braku zaległości wydane przez Urząd Marszałkowski*, 
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7. kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis / oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis* - w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych, 

8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311), 

9. kopia sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie                     
z przepisami o rachunkowości. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta 
Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub  montażu 
ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej” i zgadzam się z warunkami w nim 
zawartymi. 

Racibórz, dnia  ..........................                                                              ........................................... 
 

                                                                                                                                  (Podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe  

Racibórz, dnia  ..........................                                                          ………………………… 
    

                                                                                                                                  (Podpis wnioskodawcy) 

CZĘŚĆ II  - wypełniana przez pracownika WOŚ iR 

10.  Ustalenia dokonane podczas wizji  lokalnej……………………………………………………...………… 

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

11.  Numer i data podpisania umowy…………………...………………………………………..……………... 

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

 

CZĘŚĆ III – wypełniana po zakończeniu zadania 

12. Zgłoszenie do WOŚ i R UMR wykonania zadania: 

data ....................................                                                                ...................................... 

                                                                                                                                       (Podpis wnioskodawcy) 
13. Potwierdzenie wykonania zadania: 
 
      data ....................................                                                                ........................................ 

                                                                                                                                       (Podpis pracownika WOŚiR) 
14.   Potwierdzenie demontażu starego źródła ciepła:  

data ....................................                                                                  ........................................ 

                                                                                                                                       (Podpis pracownika WOŚiR) 

15. Zatwierdzenie przez Naczelnika WOŚ i R przyznanej dotacji do wypłaty: 

data ....................................                                                                     ....................................... 

                                                                                                                                         (Podpis Naczelnika WOŚiR) 

* (niepotrzebne skreślić) 
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Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Ja, niżej podpisany(a)1) ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację) 

 

legitymujący(a) się .................................................................................................................................................. 

                         (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 
 
urodzony(a) ......................................... w ................................................................................................................ 
                                        (data)                                                                             (miejsce) 
 

zamieszkały(a) ......................................................................................................................................................... 
(adres) 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ............................. w obrębie ewidencyjnym 

…………………………..                 w jednostce ewidencyjnej ………………….................................................. 

/lokalem/budynkiem zlokalizowanym w Raciborzu przy ulicy…………...……………………………………….                           

na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

1)  własności, 

2)  współwłasności ................................................................................................................................................... 

                                                    (wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko  lub nazwa oraz adres) 

   oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót objętych wnioskiem o dotację 

3)  użytkowania wieczystego…………………………………….………………………………………………... 

4)  trwałego zarządu2)…………………………………………….……………………………………………..…. 

5) ograniczonego prawa rzeczowego2)………………………………………..………………………………..….. 

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów 

budowlanych2)………………………….…………………………………………………….………………… 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania     

nieruchomością na cele    budowlane3)………………………………………………………………………….. 

7)……………………………………………………………………….……..………………….………………... 

(inne) 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

   ...................................................                      ................................................................................. 
              (miejscowość, data)                                                                                        (podpis(y)) 

___________________________________ 
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich 

dane. 
2) Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/428/2013 

Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r.. 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta 
Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji 
indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu ekologicznych systemów 
przygotowania  ciepłej wody użytkowej 

 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji do montażu ekologicznego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 
CZĘŚĆ  I – wypełniana przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem zadania 

1. Nazwisko i imię................................................................................................................................................... 

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

3. Adres modernizacji…………………...……………………………………………………………….…….… 

4. Rodzaj budynku: budynek istniejący/budynek nowobudowany* 

4. Telefon kontaktowy........................................................................................................................... 

5.Rodzaj planowanego do zabudowy urządzenia (producent, typ i powierzchnia czynna  kolektorów 

słonecznych lub producent i typ pompy ciepła)……………………………………..    

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

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

6.  Termin realizacji zadania do dnia ……………………………………….……...............................................   

7. Forma wypłaty przyznanego dofinansowania - gotówka / przelew* 

Nr konta: ........................................................................................................................................................... 

Bank: ................................................................................................................................................................. 

Racibórz, dnia  ..........................                                                          ........................................... 
 

                                                                                                                                 (Podpis wnioskodawcy) 
Załączniki :  

 
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. zgoda na wykonanie modernizacji właściciela/administratora*, 
3. dokument potwierdzający powierzchnię czynną planowanych do zabudowy kolektorów  słonecznych 

lub typ pompy ciepła. 
 

        ( pkt 4-7 dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą): 
 

4. potwierdzenie wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie  
ze środowiska stanowiących przychody Funduszu - wyliczenie wysokości opłaty / kopia przelewu / 
zaświadczenie o braku zaległości wydane przez Urząd Marszałkowski*, 

5. kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis / oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis * - w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych, 

6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. 
zm.) 

7. kopia sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie                     
z przepisami o rachunkowości. 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta 
Racibórz na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montażu 
ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej” i zgadzam się z warunkami w nim 
zawartymi. 
 
 

Racibórz, dnia  ..........................                                                                      .......................................... 
 

                                                                                                                                            (Podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe  

Racibórz, dnia  ..........................                                                                  …………………………
     

                                                                                                                                             (Podpis wnioskodawcy) 

 

CZĘŚĆ II  - wypełniana przez pracownika WOŚ iR 

8.  Numer i data podpisania umowy……………………...………………………………..……..……………... 

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

 

CZĘŚĆ III – wypełniana po zakończeniu zadania 

9. Zgłoszenie do WOŚ i R UMR wykonania zadania: 

data ....................................                                                                        ........................................... 

                                                                                                                                                  (Podpis wnioskodawcy) 
10. Potwierdzenie wykonania zadania: 
 
      data ....................................                                                                          ........................................... 

                                                                                                                                                 (Podpis pracownika WOŚiR) 

11. Zatwierdzenie przez Naczelnika WOŚ i R przyznanej dotacji do wypłaty: 

data ....................................                                                                         ........................................... 

                                                                                                                                                  (Podpis Naczelnika WOŚiR) 
 
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić  
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Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Ja, niżej podpisany(a)1) ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację) 

 

legitymujący(a) się .................................................................................................................................................. 
                         (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 
 
urodzony(a) ......................................... w ................................................................................................................ 
                                        (data)                                                                             (miejsce) 
 

zamieszkały(a) ......................................................................................................................................................... 
(adres) 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ............................. w obrębie ewidencyjnym 

…………………………..                 w jednostce ewidencyjnej ………………….................................................. 

/lokalem/budynkiem zlokalizowanym w Raciborzu przy ulicy…………...……………………………………….                           

na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

1)  własności, 

2)  współwłasności ................................................................................................................................................... 

                                                    (wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko  lub nazwa oraz adres) 

   oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót objętych wnioskiem o dotację 

3)  użytkowania wieczystego…………………………………….………………………………………………... 

4)  trwałego zarządu2)…………………………………………….……………………………………………..…. 

5) ograniczonego prawa rzeczowego2)………………………………………..………………………………..….. 

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów 

budowlanych2)………………………….…………………………………………………….………………… 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania     

nieruchomością na cele    budowlane3)………………………………………………………………………….. 

7)……………………………………………………………………….……..………………….………………... 

(inne) 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

   ...................................................                      ................................................................................. 
              (miejscowość, data)                                                                                        (podpis(y)) 

___________________________________ 
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich 

dane. 
2) Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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