
UCHWAŁA NR XXX/299/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach 
wymiany systemów grzewczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a 
ust. 1 pkt 5, 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 
zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 ze zmianami),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych, uchwala:

§ 1. Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określający zasady udzielania dotacji 
celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27czerwca 2017 r. 
w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach 
wymiany systemów grzewczych, z tym zastrzeżeniem, że do inwestycji zrealizowanych do 31.08.2017 r. 
stosuje się kryteria wyboru inwestycji określone w § 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych, 
zmienionej Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011 r., Uchwałą 
Nr XLIII/465/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XI/97/15 
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od ogłoszenia.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 4768



Załącznik do Uchwały Nr XXX/299/17

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 1 września 2017 r.

Załącznik nr 1
REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

W RAMACH WYMIANY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

§ 1. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej

1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego poprzez wymianę kotłów c.o. lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze 
ograniczające emisję z tzw. niskich emitorów oraz poprzez przyłączenie budynków/lokali do sieci 
ciepłowniczej.

2. Wysokość dotacji wynosi:

a) 70% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych (bez 
kosztów projektu, zakupu wyposażenia dodatkowego, montażu itp.) takich jak:

- kotły elektryczne,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe,

- kotły opalane biomasą – z automatycznym załadunkiem paliwa, bez możliwości jego pominięcia, które 
spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Kocioł będzie uznawany za kocioł zasilany biomasą jeżeli 
biomasa będzie jedynym paliwem wymienionym w dokumentacji techniczno - ruchowej kotła;

- wkłady kominkowe, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II 
do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot eksploatujący instalację 
jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez 
przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II 
ww. rozporządzenia.

- kotły zasilane paliwem stałym - z automatycznym załadunkiem paliwa, bez możliwości jego pominięcia, 
które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,

nie więcej jednak niż 6 000 zł,

b) 70% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, tj. na zakup 
wymiennikowego węzła cieplnego (bez kosztów projektu, zakupu wyposażenia dodatkowego, montażu itp.), 
nie więcej jednak niż 6 000 zł. 
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§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej

1. Do wsparcia w formie dotacji celowej uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, będące właścicielami, współwłaścicielami lokali/budynków 
o funkcji mieszkalnej oraz wspólnoty mieszkaniowe działające w imieniu właścicieli, współwłaścicieli 
lokali/budynków o funkcji mieszkalnej.

2. Dotacja celowa udzielana jest na jedno źródło ogrzewania lub jeden wymiennikowy węzeł cieplny 
w danym lokalu lub budynku o funkcji mieszkalnej.

3. Udzielenie dotacji celowej odbywa się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.

4. Do wniosku o dotację należy załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku o funkcji mieszkalnej, a w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych uchwałę zarządu wspólnoty dotyczącą wymiany systemu grzewczego,

b) oryginał faktury potwierdzający poniesione koszty,

c) protokół odbioru technicznego ekologicznego urządzenia grzewczego (opinia kominiarska/ zakład 
energetyczny/gazownia), a w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej protokół odbioru podpisany 
przez dostawcę energii cieplnej,

d) w przypadku kotłów zasilanych paliwem stałym oraz biomasą, zaświadczenie wydane 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),

e) w przypadku wkładów kominkowych, instrukcję dla instalatorów i użytkowników potwierdzającą spełnienie 
warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a,  tiret 5,

f) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu 
faktycznego np. specyfikacja do faktury, dokumentacja techniczno-ruchowa kotła, akt poświadczający 
dziedziczenie lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

5. Wnioskodawca składając wniosek o dotację oświadcza jednocześnie o likwidacji dotychczasowego 
urządzenia grzewczego lub wymiennikowego węzła cieplnego.

6. Dotacja przekazywana jest w formie częściowego zwrotu udokumentowanych kosztów realizacji zadania 
po jego zakończeniu.

§ 3. Sposób rozliczania dotacji celowej

1. Udzielenie i rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
wnioskodawcą a Gminą Łaziska Górne.

2. Umowa określa w szczególności:

a) strony umowy,

b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

c) wysokość udzielanej dotacji i sposób jej wypłaty,

d) zgodę na przeprowadzenie kontroli w lokalu lub budynku w ciągu 3 lat od daty udzielenia dotacji, przez 
upoważnioną Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne,

e) zwrot dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia przez Komisję następujących okoliczności:

- dodatkowego ogrzewania lokalu lub budynku o funkcji mieszkalnej urządzeniami innymi niż wymienione 
w § 1 ust. 2,

- stosowania paliwa innego niż wymienionego w dokumentacji techniczno - ruchowej kotła;
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- nieprzestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zbycia lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej zobowiązania wynikające z niniejszego 
Regulaminu, przechodzą na kolejnych właścicieli, współwłaścicieli lokali lub budynków o funkcji mieszkalnej, 
a Inwestor zobowiązany jest uzyskać na piśmie i przedstawić Gminie Łaziska Górne stosowne zobowiązanie 
nabywcy nieruchomości.

4. W terminie do 30 stycznia po upływie każdego roku udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenie podlega 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- imienia i nazwiska osoby fizycznej,

- danych osoby prawnej i jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

- nazwy wspólnoty mieszkaniowej i adresu siedziby,

- nazwy zadania inwestycyjnego,

- wysokości udzielonej dotacji,

w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://bip.laziska.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Łaziskach Górnych.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Wnioski spełniające warunki regulaminu będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy.

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności 
w następnym roku budżetowym.

3. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie 
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.

4. O wsparcie w formie dotacji z budżetu Gminy na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych 
wymienionych w § 1 ust. 2, można ubiegać się po upływie 8 lat od dnia oddania do użytkowania 
lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej.

5. O dotację na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 lit. a, można ubiegać 
się nie częściej niż co 8 lat, licząc od dnia przyznania poprzedniej dotacji z budżetu Gminy na zakup 
ekologicznych urządzeń grzewczych w danym lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej, z tym zastrzeżeniem, że 
dotacja nie przysługuje w przypadku likwidacji przyłącza do sieci ciepłowniczej, pomimo zakupu innego 
ekologicznego urządzenia grzewczego wymienionego w § 1 ust. 2 lit. a.

6. O dotację na zakup wymiennikowego węzła cieplnego można ubiegać się nie częściej niż co 10 lat, 
licząc od dnia przyznania poprzedniej dotacji z budżetu Gminy na zakup wymiennikowego węzła cieplnego 
w danym lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej.

7. Podmioty wymienione w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, które przyłączą dany lokal lub budynek 
o funkcji mieszkalnej po raz pierwszy do sieci ciepłowniczej mogą ubiegać się o wsparcie w formie dotacji na 
zakup wymiennikowego węzła cieplnego niezależnie od terminu przyznania poprzedniej dotacji z budżetu 
Gminy na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego wymienionego w § 1 ust. 2 lit. a w danym 
lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej.

8. Dotacją mogą być objęte inwestycje zrealizowane (zakupione i zamontowane) od 1 stycznia 2016 r., 
w tym również inwestycje zrealizowane przez spadkodawców, jeżeli ich wniosek o udzielnie dotacji celowej 
z budżetu Gminy został pozytywnie rozpatrzony, z tym zastrzeżeniem, że do inwestycji zrealizowanych do 
31.08.2017 r. stosuje się kryteria wyboru inwestycji określone w § 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów 
grzewczych, zmienionej Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011 r., 
Uchwałą Nr XLIII/465/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą 
Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 1 września 

2017 r.

Łaziska Górne, dnia ............................

...........................................................................
(imię i nazwisko właściciela lub imiona i nazwiska współwłaścicieli lub nazwa 
wspólnoty mieszkaniowej lub osoby prawnej)
.............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)
............................................................. Burmistrz Miasta
(telefon kontaktowy) Łaziska Górne
.............................................................
(NIP)
.............................................................
(PESEL lub REGON)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie kosztów inwestycji

w ramach wymiany systemów grzewczych

Rodzaj przeprowadzonej inwestycji zgodnie z § 1 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 1 września 2017 r.:
wymiana.................................................................na..............................................................................

Miejsce przeprowadzenia inwestycji:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(dokładny adres)

Numer Księgi Wieczystej (w przypadku gdy Księga Wieczysta znajduje się w Centralnej
Bazie Danych Ksiąg Wieczystych):

......................................................................................................................................................................
Nazwa banku/oddział:
......................................................................................................................................................................
i nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja:
____ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Oświadczam/-my, że w miejscu przeprowadzenia inwestycji zlikwidowałem/-am/-liśmy
dotychczasowy kocioł c.o./ piec węglowy/ wymiennikowy węzeł cieplny*.
* podkreślić właściwe

...................................................................
(podpis)
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Wymagane załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu lub budynku o funkcji mieszkalnej 
(np. decyzja Burmistrza Miasta w sprawie łącznego wymiaru podatku od nieruchomości, odpis z Księgi 
Wieczystej lub numer Księgi Wieczystej w przypadku gdy nieruchomość znajduje się w Centralnej Bazie 
Danych Ksiąg Wieczystych), a w przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwała zarządu wspólnoty 
dotycząca wymiany systemu grzewczego,

- oryginał faktury potwierdzający poniesione koszty,

- protokół odbioru technicznego ekologicznego urządzenia grzewczego (opinia kominiarska/ zakład 
energetyczny/ gazownia), a w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej protokół odbioru podpisany 
przez dostawcę energii cieplnej,

- w przypadku kotłów zasilanych paliwem stałym oraz biomasą, zaświadczenie wydane 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),

- w przypadku wkładów kominkowych, instrukcja dla instalatorów i użytkowników potwierdzająca spełnienie 
warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a,  tiret 5 niniejszego Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu 
faktycznego np. specyfikacja do faktury, dokumentacja techniczno-ruchowa kotła, akt poświadczający 
dziedziczenie, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
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