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UCHWAŁA NR IV/48/19
RADY MIASTA CHORZÓW
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji
ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów"
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 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami)
Rada Miasta Chorzów
uchwala
§ 1. W „Regulaminie dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania
w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów” będącym załącznikiem do
uchwały nr L/914/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych
i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów”, wprowadza się następujące zmiany:
1. Występującą w Regulaminie nazwę wydziału „Wydział Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrażeniem
„właściwy merytorycznie wydział”.
2. Punkt 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„7) Wysokość kwoty dofinansowania może wynosić nie więcej niż 80% ceny zakupionego
i zainstalowanego urządzenia grzewczego, w tym pompy ciepła, lub kosztów związanych
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, maksymalnie 3000 zł (trzy tysiące złotych). W przypadku
jeśli opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie wymagana przez operatora,
dofinansowanie będzie udzielone do zakupu elementów związanych z wykonaniem systemu
ogrzewania np.: grzejników (kaloryferów). Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć ceny
wynikającej z dokumentów zakupu.”.
3. Punkt 13 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„13) Wysokość kwoty ponownego dofinansowania może wynosić nie więcej niż 50% ceny zakupionego
i zainstalowanego urządzenia grzewczego, w tym pompy ciepła, lub kosztów związanych
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, maksymalnie jednak 3000 zł (trzy tysiące złotych).”.
4. W punkcie 18 Regulaminu po tirecie trzecim dodaje się tiret czwarty o treści:
„- w przypadkach, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu, fakturę proforma lub kalkulację
cenową, będącą podstawą do obliczenia górnej granicy kwoty dotacji.”.
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5. Punkt 24 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„24) Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu zadania przez dostarczenie w terminie określonym
w umowie dotacyjnej, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku, następujących
dokumentów:
a) Pozwolenia na budowę w przypadku zainstalowania kotłów gazowych lub olejowych, o ile będzie
to uzasadnione przepisami prawa budowlanego.
b) Umowy na dostarczanie gazu w przypadku zainstalowania kotłów gazowych, zawartej pomiędzy
dostawcą gazu a wnioskodawcą.
c) Dokumentu finansowego (np. faktury, rachunku), potwierdzającego zakup urządzenia grzewczego,
w tym pompy ciepła. W przypadku zainstalowania wspólnego urządzenia grzewczego dla wielu
lokali mieszkalnych, dokument powinien być wystawiony, co najmniej na jednego
z wnioskodawców.
d) W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej - dokumentu potwierdzającego opłatę za
przyłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub, jeśli opłata ta nie będzie
wymagana przez operatora sieci, dokumentu finansowego (np. faktury, rachunku),
potwierdzającego zakup elementów związanych z wykonaniem systemu ogrzewania np.:
grzejników (kaloryferów).
e) Opinii kominiarskiej o prawidłowym podłączeniu kotła gazowego, olejowego lub na paliwo stałe,
do przewodu kominowego.
f) W przypadku zainstalowania kotłów na paliwo stałe, aktualnego na dzień zakupu kotła, certyfikatu
potwierdzającego spełnienie standardów emisyjnych minimum klasy 5 wg normy PN-EN 3035:2012, wydany przez akredytowaną jednostkę.
g) W przypadku zainstalowania ogrzewania elektrycznego, protokołu odbioru technicznego instalacji
lub urządzeń, sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, o ile jest to
uzasadnione przepisami prawa.
h) W przypadku zainstalowania pomp ciepła – deklaracji zgodności z zakresu bezpieczeństwa
produktu (oznaczenia „CE” lub „B”) oraz specyfikację techniczną urządzenia.
i) Protokołu stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania sporządzonego, po przeprowadzeniu
oględzin, pomiędzy wnioskodawcą a zarządcą zasobów komunalnych, spółdzielczych lub
wspólnot mieszkaniowych. W przypadku lokali w budynkach i budynków będących własnością
osób fizycznych, protokół stwierdzenia wykonania modernizacji sporządzony zostanie pomiędzy
przedstawicielem Urzędu Miasta a wnioskodawcą, po przeprowadzeniu oględzin.
j) Dodatkowych dokumentów, które posłużą wyjaśnieniu stanu faktycznego, jeśli będą niezbędne do
rozstrzygnięcia sprawy.”.
6. Dodaje się punkt 25a Regulaminu o treści:
„25a) W przypadku dotacji współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, osoba która otrzymała dofinansowanie
zagwarantuje utrzymanie efektu rzeczowego przez okres pięciu lat od dnia otrzymania dotacji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Poz. 1491

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów
Waldemar Kołodziej

