
UCHWAŁA NR III/28/18
RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad 
i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 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.) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5, oraz art. 400a ust. 1, pkt 2 
i pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Marklowice
uchwala:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska:

1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) Par. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Z zakwalifikowanych w danym roku wniosków, zostanie utworzona 
lista podstawowa obejmująca 20 zadań inwestycyjnych i lista rezerwowa obejmująca pozostałe zadania, 
zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu. Dopuszcza się zwiększenie ilości zadań inwestycyjnych 
objętych listą podstawową do wysokości posiadanych przez gminę środków finansowych.”

2) Dodaje się par. 7 w brzmieniu: „Integralną część niniejszych zasad stanowią: 1) Załącznik Nr 1a – Wniosek 
o przyznanie dotacji do wymiany kotła c.o. w kotłowni gazowej.”

2. Dotychczasowy załącznik Nr 2c otrzymuje oznaczenie zał. Nr 1a i staje się załącznikiem do załącznika 
Nr 1.

3. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice

mgr Krystyna Klocek
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Załącznik do uchwały Nr III/28/18

Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zasady udzielania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.

§ 1. Do korzystania z dotacji celowej na niniejszych zasadach uprawnione są osoby fizyczne będące 
właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynków mieszkalnych (budynek, w którym 
przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonały rozruchu 
zainstalowanego urządzenia.

§ 2. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na:

a.montażu przydomowej przepompowni ścieków podłączonej do kanalizacji sanitarnej (bez kosztów 
kolektora ciśnieniowego),

b.budowie przyłącza kanalizacyjnego o długości powyżej 70 mb,

c.wymianie kotła c. o. w kotłowni gazowej.

§ 3. 1. Dotacja celowa jest udzielana jeden raz na inwestycję w danym budynku, odrębnie dla montażu 
przydomowej przepompowni ścieków oraz budowy przyłącza kanalizacyjnego.

2. Dotacja celowa na inwestycje określone w § 2 lit. c) przysługuje w przypadku gdy wiek urządzenia 
w roku przyznania dotacji przekroczy 12 lat.

§ 4. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie 
oświadczenia oraz następujące dokumenty:

a.kserokopię faktury zainstalowanego urządzenia wystawioną na uprawnioną osobę – oryginał do wglądu,

b.kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania budynkiem/mieszkaniem – oryginał do wglądu,

c.zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji lub montażu, jeżeli wnioskodawca nie jest 
właścicielem,

d.w przypadku montażu przydomowej przepompowni ścieków – umowa z odbiorcą nieczystości.

e.w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – umowa z odbiorcą nieczystości oraz inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza.

§ 5. Kwota dotacji wynosi:

a.Dla inwestycji określonych w § 2, lit. a) 2.500,00 zł jednak nie więcej niż 50% wartości urządzenia (bez 
kosztów montażu),

b.Dla inwestycji określonych w § 2, lit. b) dotacja obejmuje całkowity koszt materiałów zużytych do jego 
wykonania w zakresie powyżej 70 mb, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł.

c.Dla inwestycji określonych w § 2, lit. c) 4.000,00 zł jednak nie więcej niż 70% wartości urządzenia (bez 
kosztów montażu).

§ 6. W przypadku inwestycji określonych w § 2, lit. a) i b) o udzielenie dotacji mogą ubiegać się 
uprawnione osoby, które wykonały inwestycję w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
(decyduje data wystawienia imiennej faktury).

W przypadku inwestycji określonych w § 2, lit. c) warunkiem koniecznym udzielenia dotacji jest złożenie 
wniosku i zawarcie umowy dotacji przed realizacją inwestycji.

§ 7. Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.
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§ 8. Wójt Gminy powołuje Komisję do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków. W razie potrzeby 
Komisja dokonuje oględzin inwestycji na miejscu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie 
lub telefonicznie.

§ 9. Integralną część niniejszych zasad stanowią:

1. Załącznik Nr 2a - Wniosek o przyznanie dotacji do wymiany kotła c.o. w kotłowni gazowej.

2. Załącznik Nr 2b - Wniosek o przyznanie dotacji do montażu przydomowej przepompowni ścieków 
i budowy przyłącza kanalizacyjnego.
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Załącznik nr 2a do „Zasad udzielania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania                   
i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków    i przyłączy 

kanalizacyjnych”

Marklowice., dnia ................................

..........................................................................................
(wnioskodawca)

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

..........................................................................................            Urząd Gminy Marklowice
(nr telefonu) 

..........................................................................................
(nr rachunku bankowego) 

WNIOSEK

o przyznanie dotacji

do modernizacji systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej*

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w budynku mieszkalnym/mieszkaniu* położonym w Marklowicach przy 
ulicy ..............................................................................................................., będącym własnością 
................................................................................................................... Modernizacja będzie polegała na 
likwidacji starego kotła gazowego (rok produkcji ………….) i zainstalowaniu w terminie do 
...................................... (nie później niż do 30 listopada danego roku) kotła gazowego typu 
............................................................................................................ .

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję „Zasady udzielania dotacji celowej do modernizacji 
systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni 
ścieków.”.

2. Oświadczam, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów.

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

(podpis wnioskodawcy)

3. Jako właściciel budynku / mieszkania* oświadczam, iż modernizacja systemu ogrzewania/przygotowania 
ciepłej wody użytkowej nastąpiła za moją zgodą**.

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

(podpis właściciela)

Do wniosku załączam, zgodnie z wymogami zasad następujące dokumenty:

·........................................................................................................................................

·........................................................................................................................................

·........................................................................................................................................

·........................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić.

** Należy wypełnić, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.
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Załącznik nr 2b do „Zasad udzielania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania          
i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy 

kanalizacyjnych”

Marklowice., dnia ................................

..........................................................................................
(wnioskodawca)

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

..........................................................................................                Urząd Gminy Marklowice
(nr telefonu) 

..........................................................................................
(nr rachunku bankowego) 

WNIOSEK

o przyznanie dotacji

na budowę przydomowej przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji na budowę przydomowej przepompowni ścieków / przyłącza 
kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym/mieszkaniu* położonym w Marklowicach przy 
ulicy ......................................................................................................................................, będącym 
własnością ...................................................................................................................... Oświadczam, że 
w dniu ………………………….. została zabudowana i uruchomiona przydomowa przepompownia ścieków 
typu / zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne o długości …………...……............, oraz że mam 
podpisaną z PWiK umowę nr ….........……….....………… z dnia ……………….………. na odbiór 
nieczystości płynnych.

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję „Zasady udzielania dotacji celowej do modernizacji 
systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni 
ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

2. Oświadczam, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów.

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

(podpis wnioskodawcy)

3. Jako właściciel budynku / mieszkania* oświadczam, iż budowa przydomowej przepompowni ścieków / 
przyłącza kanalizacyjnego nastąpiła za moją zgodą*.

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

(podpis właściciela)

Do wniosku załączam, zgodnie z wymogami zasad następujące dokumenty:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

** Należy wypełnić, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 162


		2019-01-08T11:55:09+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




