
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/320/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 10 października 2017 r. 

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

zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej 

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 i 22 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 zakupu i montażu urządzeń 

wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby centralnego ogrzewania lub 

ciepłej wody użytkowej. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/43/11 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 zakupu 

i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających ciepło z energii odnawialnej, zmieniona Uchwałą  

Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/83/15 Rady 

Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 października 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 13 października 2017 r.

Poz. 5509



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/320/17 

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych 

z dnia 10 października 2017 r. 

 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH 

Z BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI 

W RAMACH ZAKUPU I MONTAŻU URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH CIEPŁO POCHODZĄCE 

Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA LUB 

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

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

1. Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska 

i powietrza atmosferycznego poprzez zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące 

z odnawialnych źródeł energii, na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, które 

przyczyniają się do ograniczenia emisji z tzw. niskich emitorów. 

2. Dotacja celowa obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji związanej z zakupem i montażem: 

a) kolektorów słonecznych, 

b) pomp ciepła, 

wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Łaziska Górne. Wysokość dotacji wynosi 

70% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2, 

nie więcej jednak niż 6 000zł. 

§ 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 (oddanych do użytkowania nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie dotacji). 

2. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na jedno z urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2 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, 

b) oryginał faktury potwierdzający poniesione koszty, 

c) protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez osobę uprawnioną, 

d) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty konieczne do ustalenia stanu 

faktycznego, np. specyfikacja do faktury, akt poświadczający dziedziczenie lub postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku itd. 

5. 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. 
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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, licząc od końca roku, w którym 

udzielona została dotacja, 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: 

- likwidacji kolektorów słonecznych lub pompy ciepła z przyczyn zależnych od właściciela lub 

współwłaścicieli lokalu/budynku o funkcji mieszkalnej, przed upływem 3 lat, licząc od końca roku, 

w którym udzielona została dotacja, 

- nieprzestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości objętej przedmiotową dotacją celową, są zobowiązani do 

powiadomienia Burmistrza Miasta Łaziska Górne o każdorazowej likwidacji urządzenia wytwarzającego ciepło 

pochodzące z odnawialnych źródeł energii, na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, 

w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielona została dotacja, podając przyczynę i termin 

likwidacji. 

4. 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. 

5. 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 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. 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. 
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5. Osobom, którym udzielona została dotacja celowa na podstawie Uchwały Nr VI/43/11 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 zakupu i montażu kolektorów słonecznych wytwarzających 

ciepło z energii odnawialnej, zmienionej Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 

24 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 października 

2015 r., nie przysługuje kolejna dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 

w ramach zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, tj. kolektorów słonecznych lub pompy ciepła. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5509



 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 

 do Uchwały Nr XXXI/320/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych  

z dnia 10 października 2017r. 

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

................................................................................................   
(imię i nazwisko właściciela lub imiona i nazwiska współwłaścicieli lub nazwa 

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 zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło 

pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 

użytkowej 

Miejsce przeprowadzenia inwestycji: 

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

...................................................................................................................................................................... 
(dokładny adres) 

 

Numer Księgi Wieczystej (w przypadku gdy Księga Wieczysta znajduje się w Centralnej 

Bazie Danych Ksiąg Wieczystych): 

 

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

 

Rodzaj urządzenia, parametry techniczne i wydajność: 

 

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

 

Dane dostawcy: 

 

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

 

Nazwa banku/oddział: 

 

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

 

i nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja: 

 

____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

 

 

 

 

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

   (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 księga wieczysta znajduje się w Centralnej Bazie 

Danych Ksiąg Wieczystych), 

- oryginał faktury potwierdzający poniesione koszty, 

- protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez osobę uprawnioną. 

W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu 

faktycznego, np. specyfikacja do faktury, akt poświadczający dziedziczenie, postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku itd. 
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