
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/341/17 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 400a 

ust. 1 pkt 2, pkt 8 i pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Zmienić załącznik do uchwały Nr XII/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w ten sposób, że załącznik pod nazwą "Zasady udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

realizowanych na terenie Gminy Cieszyn" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

mgr inż. Gabriela Staszkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 4209



Załącznik do Uchwały Nr XXXV/341/17 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn 

§ 1. Celem dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Cieszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest: 

1) ograniczenie niskiej emisji poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

z procesów spalania paliw w urządzeniach grzewczych oraz ograniczenie możliwości spalania w kotłach 

i paleniskach domowych odpadów; 

2) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie ilości ścieków bytowych 

odprowadzanych systemem urządzeń kanalizacyjnych bezpośrednio do instalacji oczyszczającej lub 

poddawanych procesom oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach ścieków; 

3) ograniczenie zagrożeń związanych z emisją włókien azbestu z wyrobów i materiałów użytych 

w budownictwie poprzez usunięcie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

§ 2. 1. Z dotacji mogą korzystać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 

2. Dotacja udzielana zgodnie z niniejszymi zasadami podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

stanowi pomoc publiczną w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy deminimis 

(Dz. U. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.). 

§ 3. 1. Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji 

realizowanych w budynkach mieszkalnych i polegających na: 

1) podłączeniu budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną 

likwidacją węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego 

ogrzewania; 

2) likwidacji w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 

niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych 

kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i ich zastąpieniu: 

a) kotłem gazowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów 

węglowodorowych płynnych, 

b) kotłem olejowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie oleju opałowego lekkiego, 

c) kotłem gazowo-olejowym przystosowanym do spalania wyłącznie gazu i oleju, wymienionych w lit. a  

i b, 

d) elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i elementami grzejnymi, 

e) urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii (przez co rozumie się 

pompy ciepła i kolektory słoneczne), stanowiącymi samodzielne źródło energii lub skojarzonymi z pracą 

kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego, 

f) urządzeniem grzewczym (kotłem węglowym lub na pelet) spełniającym minimum standard emisyjny 

zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation  

for Accreditation); 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4209



3) zainstalowaniu w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym urządzeń grzewczych wykorzystujących 

tzw. alternatywne źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego 

centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem gazowo-olejowym lub urządzeniem 

grzewczym, o którym mowa w pkt. 2 lit. f. 

2. Dotacji celowej z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej udziela się na dofinansowanie 

inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych i polegających na: 

1) wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328), 

zapewniającego podłączenie nieruchomości z istniejącym budynkiem mieszkalnym do sieci kanalizacyjnej, 

wraz z jednoczesną funkcjonalną likwidacją zbiornika na nieczystości ciekłe (osadnika); 

2) wykonaniu przepompowni ścieków obsługującej przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w pkt. 1; 

3) wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z istniejącym budynkiem 

mieszkalnym, położoną poza granicami tzw. aglomeracji Cieszyn, określonymi w uchwale Nr V/5/14/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 934). 

3. Dotacji celowej z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych udziela się na 

dofinansowanie inwestycji polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz z altan i budynków w obrębie 

rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ich 

transport oraz unieszkodliwienie zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych. 

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 3 w granicach tzw. aglomeracji Cieszyn, w przypadku gdy budowa odcinka komunalnej sieci 

kanalizacyjnej wraz z przyłączem jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a decyzję o przyznaniu 

dofinansowania w tym przypadku podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna na podstawie analizy przygotowanej 

przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, przy współpracy z innymi wydziałami 

Urzędu Miejskiego oraz z komunalnymi osobami prawnymi. 

§ 4. 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa  

w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jest likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem 

stałym, za wyjątkiem następujących sytuacji: 

1) w ramach inwestycji piece ceramiczne (kaflowe) przystosowane zostaną do użytkowania jako urządzenia 

akumulacyjne w ramach ogrzewania elektrycznego; 

2) piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiają wysokie walory estetyczne lub objęte są ochroną zgodnie 

z przepisami o ochronie zabytków, a usunięto połączenie pieców z przewodami kominowymi; 

3) w budynku lub w lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem, spełniający wymagania 

przepisów odrębnych. 

2. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa  

w § 3 ust. 3 uchwały jest: 

1) jednorazowe i kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z danego budynku; 

2) wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest przez 

przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych; 

3) wywiązanie się przez posiadacza budynku, w którym wykorzystywane były wyroby zawierające azbest, 

z obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, a polegających na wykonaniu inwentaryzacji 

zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie stosownej informacji do rejestru 

prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna; obowiązek, o którym mowa powyżej uważa się za 

zrealizowany dla budynków objętych inwentaryzacją wykonaną na zlecenie Burmistrza Miasta Cieszyna. 

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski w terminie 

ogłaszanym każdorazowo przez Burmistrza Miasta Cieszyna, jednak nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 
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2. W celu zapewnienia jawności postępowania w zakresie naboru wniosków, Burmistrz Miasta Cieszyna 

zamieszcza informacje o naborze w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 

Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej 

www.cieszyn.pl, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Nabór wniosków 

może dotyczyć wszystkich lub wybranych rodzajów inwestycji, o których mowa w § 3. 

3. Burmistrz Miasta Cieszyna może ogłaszać w danym roku budżetowym dodatkowe nabory wniosków, 

z zachowaniem zasad określonych w ust. 2. 

4. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać następujące dane o wnioskodawcy i inwestycji: 

1) nazwę i adres wnioskodawcy; 

2) numer telefonu kontaktowego oraz w miarę możliwości adres e-mail; 

3) numer PESEL lub NIP i REGON; 

4) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota dotacji; 

5) adres nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja; 

6) opis zakresu realizowanej inwestycji; 

7) harmonogram realizacji inwestycji; 

8) wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych inwestycji; 

9) wnioskowaną kwotę dotacji. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub 

lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

(budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu 

mieszkalnego) na wykonanie inwestycji; 

2) dokument potwierdzający upoważnienie osób do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawcą 

nie jest osoba fizyczna; 

3) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do wniosku winien 

dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną 

w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) oraz 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

4) oświadczenia, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz 

Gminy Cieszyn z opłacaniem podatków lub opłat z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości 

i gospodarowania odpadami komunalnymi, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6. Załącznik, który jest kserokopią, należy opatrzyć klauzulą "za zgodność z oryginałem", oznaczyć datą 

i podpisem wnioskodawcy. 

§ 6. 1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie podmiotu ubiegającego się o dotację pod kątem zapisów § 2; 

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 3; 

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 i przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta 

Cieszyna. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie. 
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3. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca jest wzywany do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania wezwania. Wniosek nie poprawiony lub nie uzupełniony w terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

4. Przed rozpatrzeniem wniosku o dotację celową wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić 

przeprowadzenie pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie 

kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem. 

5. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia lub udzielono w niższej 

wysokości, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

§ 7. 1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna w formie zarządzenia. 

2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego 

wniosku do Urzędu Miejskiego w Cieszynie), w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel 

środków finansowych. 

3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych i pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Cieszyna 

podejmując decyzję o przyznaniu dotacji celowej, może kierować się następującymi kryteriami: 

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje 

się tym przedsięwzięciom, w wyniku których nastąpi likwidacja dotychczas użytkowanych pieców i kotłów 

opalanych paliwem stałym; 

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje 

się przedsięwzięciom, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2; 

3)   w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje 

się tym przedsięwzięciom, w wyniku których usunięte zostaną większe ilości wyrobów zawierających 

azbest (określane w m
2
) i mających wyższy stopień pilności usunięcia. 

4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 1 są udzielane jednorazowo do 

danego budynku lub lokalu mieszkalnego. 

§ 8. 1. Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 wynosi 

w przypadku: 

a) podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej – 30 zł  za 1 m
2 

ogrzewanej powierzchni 

mieszkalnej, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł dla jednego lokalu mieszkalnego; 

b) podłączenia budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej – 4.000,00 zł. 

2. Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 wynosi 50% 

kwalifikowanych kosztów inwestycji, przy czym dotacja do poszczególnych rodzajów inwestycji nie może 

przekroczyć kwoty w przypadku: 

a) zainstalowania w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania gazowego, olejowego, 

gazowo-olejowego, elektrycznego lub na paliwo stałe (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-d oraz f) – 4.000,00 zł; 

b) zainstalowania w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym tzw. alternatywnych źródeł energii  

(§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. e) – 5.000,00 zł; 

c) zainstalowania w budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego  

(§ 3 ust. 1 pkt 3) – 2.000,00 zł; 

d) zainstalowania w budynku wielorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego  

(§ 3 ust. 1 pkt 3) – 1.500,00 zł dla jednego lokalu mieszkalnego. 

3. Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 wynosi: 

a) 50 zł za 1 mb przyłącza kanalizacyjnego (proporcjonalnie do jego długości), na odcinku w granicach 

geodezyjnych danej nieruchomości (z zastrzeżeniem ust. 4-5); 
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b) w przypadku wykonania przepompowni ścieków lub przydomowej oczyszczalni ścieków  

(§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3) – 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, przy czym nie może przekroczyć kwoty 

5.000,00 zł. 

4. Kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 wynosi 150 zł za 1 mb, jeżeli realizacja inwestycji 

polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego spowoduje wyłączenie z eksploatacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków obsługującej daną nieruchomość. 

5. W przypadku, kiedy wnioskodawca spełnia kryteria otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 wynosi 150 zł do 

1 mb. O przyznaniu dotacji w podwyższonej wysokości decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna na podstawie 

opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 

6. W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 dla dwóch lub więcej 

nieruchomości (budynków mieszkalnych), wysokość dofinansowania ustala się zgodnie z ust. 3 lit. b odrębnie 

dla każdej nieruchomości (budynku mieszkalnego). 

7. Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 wynosi: 

a) w przypadku transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów zawierających azbest – 500,00 zł; 

b) w przypadku demontażu wyrobów oraz transportu i unieszkodliwienia 1 tony odpadów zawierających azbest 

– 1.000,00 zł. 

§ 9. Przez koszt kwalifikowany realizacji inwestycji, o którym mowa w § 8 rozumie się: 

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 – wyłącznie koszt zakupu urządzeń 

grzewczych, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 

a) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu 

mieszkalnego, podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych itp., 

b) wykonania prac projektowych, 

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 

d) doprowadzenia sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej do budynku, 

e) eksploatacji urządzeń grzewczych; 

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 – koszt zakupu materiałów oraz koszt 

wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją, a dotacji celowej nie udziela się na 

dofinansowanie kosztów: 

a) robocizny własnej, związanej z budową przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego 

przewodu tłocznego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

b) wykonania przyłącza nowo wybudowanego budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej, 

c) wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego realizacja wynika z obowiązku nałożonego decyzją 

wydaną w oparciu o przepisy odrębne, 

d) wykonania odcinka komunalnej sieci kanalizacyjnej przekazywanej odpłatnie Gminie Cieszyn lub 

przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

e) wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, 

położoną w granicach aglomeracji Cieszyn, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, 

f) wykonania kanalizacji odprowadzającej wody opadowe, 

g) wykonania prac projektowych, 

h) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 

i) eksploatacji urządzeń, których mowa w § 3 ust. 2; 

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 – koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 
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a) wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów 

odrębnych, 

b) robocizny własnej, związanej z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, 

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 

d) usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wykonanych przez 

przedsiębiorcę, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, wymaganych przepisami odrębnymi. 

§ 10. 1. Udzielenie dotacji następuje po podjęciu uchwały budżetowej, na podstawie pisemnej umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Cieszyn a podmiotem dotowanym. 

2. Wnioskodawca jest informowany o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy. 

3. Niepodpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od odebrania pisemnego zawiadomienia o przyznaniu 

dotacji oraz o możliwości podpisania umowy, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, oznacza jego 

rezygnację z otrzymania dotacji. 

4. Data zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 jest datą rozpoczęcia dotowanej inwestycji. 

5. Po podjęciu zarządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie zamieszcza się na okres co najmniej 10 dni informację o przyznanych dotacjach. 

§ 11. 1. Po zakończeniu inwestycji dotowany podmiot przedkłada rozliczenie otrzymanej dotacji celowej 

w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego, które obejmuje: 

1) oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie 

z wymaganiami przepisów odrębnych, a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia 

i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 

2) opis zrealizowanej inwestycji; 

3) przedstawienie efektów rzeczowych uzyskanych z realizacji inwestycji; 

4) termin zakończenia inwestycji; 

5) kwotę wykorzystanej dotacji. 

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 dotowany podmiot dołącza: 

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – kserokopię umowy na dostawę ciepła zawartą 

z przedsiębiorstwem – dostawcą ciepła systemowego; 

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3: 

a) kserokopie faktur/rachunków za zakupione i zainstalowane urządzenie grzewcze, 

b) oświadczenie lub protokół odbioru i uruchomienia zainstalowanego urządzenia grzewczego, wystawiony 

przez wykonawcę prac (instalatora); 

c) kserokopie zaświadczenia wydanego przez uprawnioną jednostkę akredytacyjną, potwierdzającego 

spełnienie przez urządzenie grzewcze (kocioł) co najmniej standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą pod 

względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (dotyczy inwestycji, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f); 

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – protokół odbioru technicznego wykonanego 

przyłącza kanalizacyjnego, sporządzony przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne, zarządzające komunalną 

siecią kanalizacyjną, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci 

kanalizacyjnej; 

4) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 – kserokopie faktur/rachunków za zakupione 

i zainstalowane urządzenia oraz ich montaż; 

5) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3: 

a) kserokopie faktur/rachunków za zakupione i zainstalowane urządzenia oraz ich montaż; 

b) zgłoszenia lub pozwolenia wymagane przepisami odrębnymi; 
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c) protokół przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania, sporządzony przez osobę 

uprawnioną; 

6) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3: 

a) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, wraz 

z informacją o łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych i poddanych unieszkodliwieniu, 

b) kserokopie karty przekazania odpadów podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest. 

c) kserokopie zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest, dokonanych zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, przy czym za stosowne 

dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszeń, uznaje się dokumenty opatrzone pieczątką 

potwierdzającą wpływ do odpowiedniego organu bądź załączone powinny być stosowne blankiety 

w postaci „potwierdzenie nadania” lub „potwierdzenie odbioru”. 

3. Dotowany podmiot wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowo-rzeczowym, przedkłada do wglądu 

oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 2. 

4. Do rozliczenia inwestycji akceptowane będą wyłącznie rachunki i faktury wystawiane z datą późniejszą 

niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1. 

5. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji, winny być opatrzone klauzulą "Stwierdzam 

zgodność z oryginałem" i podpisem dotowanego podmiotu. 

6. Rozliczenie finansowe przekazanej dotacji nastąpi nie później niż 15 dni po ustalonym terminie 

zakończenia realizacji inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku. 

7. W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez dotowany podmiot kosztów, 

wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Cieszyna może ograniczyć kwotę dotacji 

celowej, odnosząc się do średnich stawek rynkowych. 
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