
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/306/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) na wniosek 

Prezydenta Miasta Zawiercie 

- Rada Miejska w Zawierciu 

- uchwala 

§ 1. W załączniku nr 1 pn. "Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu 

niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła 

energii na terenie gminy Zawiercie" do uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania 

modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska (publik. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 

8 grudnia 2015 r., poz. 6477) zmienionej uchwałą Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 

2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub 

inwestycyjne służące ochronie środowiska (publik. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r., 

poz. 1949) wprowadzić następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„1.Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie 

nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami 

samoistnymi, zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła i wprowadziły kocioł centralnego ogrzewania 

elektryczny, gazowy lub olejowy.”; 

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„2. Gmina udziela także dotacji osobom wymienionym w punkcie 1, które wprowadziły odnawialne 

źródło energii do zainstalowanego na nieruchomości kotła centralnego ogrzewania elektrycznego, 

gazowego lub olejowego.”; 

3) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 pkt 2) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„2) . pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości należy 

rozumieć: 
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a) w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny odpis z księgi 

wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 

b) w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe 

prawo lokalowe) – aktualny odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 

c) w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) - 

stosowna umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku dożywocia - aktualny odpis 

z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 

d) w przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu  art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) - wypis z rejestru gruntów i budynków 

nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.”; 

4) w ust. 3 uchylić pkt 5) i 6), 

5) w ust. 4 uchylić pkt 2), 

6) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 pkt 1) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„1) . koszty zakupu kotła centralnego ogrzewania: elektrycznego, gazowego lub olejowego,”; 

7) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 pkt 2) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„2) . koszty zakupu urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii.”; 

8) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 12 pkt 1) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„1) . potwierdzenie tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości,”; 

9) w ust. 12 uchylić pkt 3) 

10) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 12 pkt 4) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„4) . w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego - dokument przekazania 

starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny dokument 

potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania 

części zdemontowanego pieca,”. 

§ 2. W załączniku nr 2 pn. "Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na 

likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zawiercie" do uchwały Nr XVI/141/15 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom 

fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska  

(publik. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 6477) zmienionej uchwałą Nr XXI/191/16 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej 

W Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które 

wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska (publik. Dz. Urz.  

Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r., poz. 1949) wprowadzić następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„1.Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie 

nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami 

samoistnymi, zrealizowały zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest.”; 

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 pkt 3) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„3) . pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości  należy 

rozumieć: 

a) w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny odpis z księgi 

wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 

b) w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe 

prawo lokalowe) – aktualny odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 
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c) w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) - 

stosowna umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku dożywocia - aktualny odpis 

z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące, 

d) w przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu  art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) - wypis z rejestru gruntów i budynków 

nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.”; 

3) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów likwidacji wyrobów 

zawierających azbest w wysokości 80% ceny usługi i nie więcej niż 1800,00 PLN. W przypadku, gdy 

wniosek dotyczy likwidacji wyrobów azbestowych z więcej niż jednego budynku na danej 

nieruchomości - wymieniona wysokość dotacji odnosi się do każdego budynku, z którego usunięto 

azbest.”; 

4) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 7 pkt 1) i w to miejsce wprowadza się zapis: 

„1) . potwierdzenie tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości”. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub 

inwestycyjne służące ochronie środowiska (publik. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., 

poz. 6477) wraz ze zmianami w uchwale Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej W Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne 

służące ochronie środowiska (publik. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r., poz. 1949) nie ulegają 

zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady  Miejskiej 

 

 

Paweł Kaziród 
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