
 

 

UCHWAŁA NR LIII/551/2018 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  i gospodarki wodnej do wykonania 

termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry 

w latach 2018-2020 

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21  i 22 

oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a, ust. 5 i  6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska  i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020, zmienionej Uchwałą  

Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska  i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2020, § 2 otrzymuje brzmienie: 

–  "§ 2 Dotacje celowe udzielane będą w latach 2018-2020 ze środków pochodzących z: 

1) umorzenia części pożyczki udzielonej Gminie Tarnowskie Góry przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Modernizacja Kolektora 

Północnego w Tarnowskich Górach”, Nr umowy 131/2011/77/OW/ot//P z dnia 30.05.2011 r. 

2) pożyczek i dotacji udzielanych Gminie Tarnowskie Góry  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Udzielanie osobom fizycznym 

dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie 

miasta Tarnowskie Góry"." 

§ 2. W Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stanowiącym załączniki Nr 1 do zmienianej uchwały, wprowadza 

się następujące zmiany: 
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1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wymiana starego źródła ciepła w postaci automatycznego kotła węglowego – retortowego  na 

nowe źródło ciepła jest możliwa, jeżeli wiek  kotła wynosi nie mniej niż 8 lat”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynku jest złożenie przez 

Inwestora w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 wniosku o udzielenie dotacji. Wnioski 

przyjmowane będą w trybie ciągłym”; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi 

wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1226)”; 

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać wyznaczone przez Gminę i Operatora terminy realizacji 

poszczególnych etapów termomodernizacji, w tym na dostarczenie wymaganej dokumentacji (m.in. 

wstępnej opinii kominiarskiej, warunków technicznych, karty inwentaryzacyjnej budynku, audytu, 

kosztorysu) oraz na podpisanie umowy. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów skutkuje 

wykluczeniem Inwestora z możliwości ubiegania się o dotację”; 

5) Uchyla się Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania 

termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

14 dniach od ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tomasz Olszewski 
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