
UCHWAŁA NR 47.445.2018
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 
miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 i art. 400 a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26.257.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 546), zmienionej uchwałami: nr 33.304.2017 z dnia 22 czerwca 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3837), nr 37.358.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6332), 
nr 38.365.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7226) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1.1 do Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji 
polegającej na wymianie źródła ciepła otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) Załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia 
dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na 
terenie miasta Rydułtowy - osoby fizyczne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3) Załącznik nr 2.2 do Regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym podmiotom niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia 
dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na 
terenie miasta Rydułtowy - podmioty otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały,

4) Załącznik nr 3.1 do Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji 
polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków otrzymuje brzmienie zgodne 
z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 6626



§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47.445.2018

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 października 2018 r.

Rydułtowy, dnia………………..………..

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………

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

3. Adres planowanej inwestycji …………………………………………………………………………

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

5. Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na wymianie 
źródła ciepła w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej ………………..m2.

6. Budynek został oddany do użytkowania w ...............……….....roku.

7. W ramach przedmiotowej inwestycji zobowiązuję się wymienić dotychczasowe źródło ciepła i planuję 
jego zastąpienie:

rodzaj nowego źródła ciepła1   

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

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

8. Dotychczasowe źródło ciepła w ww. budynku mieszkalnym to: kocioł typu ……………………… 
………………………………….o mocy………………...opalany .......................................................…

9. Oświadczam, iż:

•Nowe źródło ciepła nie było dotychczas eksploatowane.

•Wymieniane źródło ciepła będzie podstawowym źródłem ogrzewania w budynku.

•Posiadam podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (nie dotyczy 
właścicieli nieruchomości, których budynek jest podłączony do kanalizacji sanitarnej lub wyposażony 
w przydomową oczyszczalnię ścieków).

•Nie posiadam zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Rydułtowy.

•Nie korzystałem(łam) w okresie 10 lat z dotacji Urzędu Miasta na wymianę źródła ogrzewania w ww. 
budynku (dotacje GFOŚiGW, dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji).

•Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu i zgadzam się z jego postanowieniami.

•Dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis w rozumieniu odrębnych 
przepisów.

10. Nazwa banku i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji:..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................................................

11. Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miasta do przeprowadzenia kontroli zainstalowanego źródła 
ciepła w moim budynku.

12. Zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu przyznanej dotacji w przypadku, gdy nie zostaną 
spełnione warunki Regulaminu.

13. Do wniosku dołączam dokumenty wymienione w Regulaminie.
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……………………………….........

Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze sprawą dotyczącą złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przysługującymi mi prawami dostępnymi na stronie internetowej: 
 http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873  

Informujemy, iż pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe. W związku z tym przekazujemy stosowne 
informacje, które umieściliśmy na stronie internetowej: www.bip.rydultowy.pl/bipkod/10944284 w zbiorze 
danych osobowych: „Dotacje do wymiany starego źródła ciepła”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu 
w związku z tym praw są dostępne na stronie internetowej:

http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873

Objaśnienia:
1 kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, kocioł gazowy (gaz sieciowy), kocioł LPG, kocioł olejowy, 

urządzenie wykorzystujące energię elektryczną, przyłącze budynku do sieci c. o., urządzenie 
wykorzystujące energię odnawialną.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6626

http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 47.445.2018

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 października 2018 r.

Rydułtowy, dnia..........................

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

Imię i nazwisko

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

Adres

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

Telefon

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie w .............. roku dotacji na realizację inwestycji polegającej na 
wymianie pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest.

Budynek, który planuje się objąć inwestycją jest zlokalizowany na nieruchomości położonej przy 
ul. .................................................................. w Rydułtowach.

1. Rodzaj wyrobu, który zawiera azbest i jego umiejscowienie*................................................................ 
...............................................................................................................................................

2. Orientacyjna ilość (m2):........................................................................................................................... 

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest**................................................ 
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na 
terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym 
podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na 
wymianie pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków 
zlokalizowanych na terenie miasta Rydułtowy.

Oświadczam, iż udzielona dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis

w rozumieniu odrębnych przepisów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze sprawą dotyczącą złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego lub 
elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przysługującymi mi prawami dostępnymi na stronie internetowej: 
 http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873  

Informujemy, iż pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe. W związku z tym przekazujemy stosowne 
informacje, które umieściliśmy na stronie internetowej:

www.bip.rydultowy.pl/bipkod/10944284   

w zbiorze danych osobowych: „Likwidacja i utylizacja azbestu”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu 
w związku z tym praw są dostępne na stronie internetowej:
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..............................................................

Podpis wnioskodawcy

Objaśnienia do wniosku

*przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację: płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budownictwie, płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa;

przy określaniu umiejscowienia należy stosować następującą klasyfikację: pokrycie dachowe, płyty 
elewacyjne, otuliny;

** np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 47.445.2018

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 października 2018 r.

Rydułtowy, dnia..........................

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

Nazwa podmiotu

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

Adres

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

Telefon

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie w .................... roku dotacji na realizację inwestycji polegającej na 
wymianie pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest.

Budynek, który planuje się objąć inwestycją jest zlokalizowany na nieruchomości położonej przy 
ul. .................................................................. w Rydułtowach.

1. Rodzaj wyrobu, który zawiera azbest i jego umiejscowienie*................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
.................

2. Orientacyjna ilość (m2):........................................................................................................................ 

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest**: ................................................ 
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................…........................

Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego na 
terenie Miasta Rydułtowy, na którym będzie realizowana inwestycja.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania osobom fizycznym oraz innym 
podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na 
wymianie pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków 
zlokalizowanych na terenie miasta Rydułtowy.

Oświadczam, iż udzielona dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis

w rozumieniu odrębnych przepisów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze sprawą dotyczącą złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego lub 
elewacji wykonanych z wyrobów zawierających azbest.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przysługującymi mi prawami dostępnymi na stronie internetowej: 
 http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873  

Informujemy, iż pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe. W związku z tym przekazujemy stosowne 
informacje, które umieściliśmy na stronie internetowej:

www.bip.rydultowy.pl/bipkod/10944284   

w zbiorze danych osobowych: „Likwidacja i utylizacja azbestu”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu 
w związku z tym praw są dostępne na stronie internetowej:
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....................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji podmiotu

Objaśnienia do wniosku:

*przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację: płyty azbestowo-cementowe 
płaskie stosowane w budownictwie, płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa;

przy określaniu umiejscowienia należy stosować następującą klasyfikację: pokrycie dachowe, płyty 
elewacyjne, otuliny;

** np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 6626



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47.445.2018

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 18 października 2018 r.

Rydułtowy, dnia..............................

…………………………………………....

Imię i nazwisko

…………………………………………....

Adres

…………………………………………....

Numer telefonu

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na budowie 
przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 
…………..………………………..… do budynku zlokalizowanego na posesji w Rydułtowach przy
ul. ………………..………………………..…, nr ewidencyjny działki ……………………….

1. Oświadczam, iż:

•jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, współużytkownikiem 
wieczystym* nieruchomości w Rydułtowach, na której znajduje się budynek mieszkalny z którego będą 
oczyszczane ścieki bytowo – gospodarcze,

•nie posiadam zaległości z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Rydułtowy,

•zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację 
inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków i zgadzam się

z jego postanowieniami. Dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej/pomocy de minimis

w rozumieniu odrębnych przepisów.

2. Planowany termin realizacji inwestycji **………………………………………………………………

3. Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miasta do przeprowadzenia kontroli zainstalowanej oczyszczalni.

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu przyznanej dotacji w przypadku, gdy nie zostaną 
spełnione warunki ww. Regulaminu.

5. Nazwa banku i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze sprawą dotyczącą złożenia 
wniosku

o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej 
oczyszczalni ścieków.

Oświadczam, że  zapoznałem/am się z przysługującymi mi prawami dostępnymi na stronie internetowej: 
 http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873  
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Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu 
w związku z tym praw są dostępne na stronie internetowej: 
http://www.bip.rydultowy.finn.pl/bipkod/18513873

……………………………………….

Podpis wnioskodawcy

Załączniki wymienione w Regulaminie:

1. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na przeprowadzenie 
inwestycji polegającej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

2. Kserokopia zaświadczenia od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu 
Śląskim, iż w pobliżu danej nieruchomości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, wydanego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Dokument potwierdzający zgłoszenie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Starostwie w Wodzisławiu Śląskim przyjęte bez sprzeciwu.

4. Kserokopia deklaracji właściwości użytkowych oczyszczalni potwierdzająca spełnienie wymagań normy                                                        
PN-EN12566-3:2005+A2:2013.

5. Do wglądu dokumentacja projektowa planowanej do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni 
ścieków.

Objaśnienia:

* właściwe podkreślić

** nie dłuższy niż do 15 listopada, roku którego dotyczy dotacja
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