Projekt
z dnia 9 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 126 i 127
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Określić zasady przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na
dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów modernizacji systemów grzewczych. Zasady
określone są w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Do spraw związanych z inwestycjami polegającymi na modernizacji systemów grzewczych
wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone w Uchwale nr
XXXII/645/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji
źródeł ciepła, pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 31 maja 2021 r.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXXII/645/2017 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła,
z zastrzeżeniem § 3.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH ZE
ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE PONIESIONYCH
RZECZYWISTYCH KOSZTÓW MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Rozdział 1.
Zasady ogólne
§ 1. Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, udzielana jest na realizację przedsięwzięć polegających
na modernizacji systemów grzewczych, których efektem jest ograniczenie niskiej emisji
z indywidualnych palenisk. Dotacja przysługuje na zakup i montaż źródeł ciepła dokonanych po dacie
zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
§ 2. 1. Do dotacji kwalifikują się przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Mikołów,
polegające na likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpieniu go:
1) kotłem na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi ekoprojektu dla
kotłów na paliwa stałe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/ brak
możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska,
2) kotłem gazowym kondensacyjnym - spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
3) kotłem olejowym - spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
4) kotłem zgazowującym drewno spełniającym wymogi ekoprojektu, posiadającym klasę
efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
5) pompą ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
6) kotłem elektrycznym lub elektrycznym urządzeniem, który musi być trwale związany z podłożem,
ścianą lub sufitem,
7) węzłem cieplnym wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego.
2. Możliwe jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła innych niż na paliwo stałe pod warunkiem
przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.
3. Wnioski o udzielenie dotacji do kotła na paliwo stałe w przypadku, gdy budynek/lokal
mieszkalny może być podłączony do sieci gazowej będzie można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Po tym terminie, gdy istnieje możliwość techniczna podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do
sieci gazowej, nie będzie możliwe ubieganie się o dotację na zakup i montaż kotła na paliwo stałe
z zastrzeżeniem ust.4.
4. Dotacja do kotła na paliwo stałe może zostać udzielona jeżeli wnioskodawca wykaże, iż
podłączenie do sieci gazowej nie będzie możliwe w terminie wynikającym z § 8 Uchwały Nr
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
§ 3. 1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja o której mowa w §
1 lub wspólnota mieszkaniowa w imieniu właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników
wieczystych nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja o której mowa w § 1.
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2. W przypadku użytkowania wieczystego lub współwłasności nieruchomości wymagana jest
zgoda wszystkich użytkowników wieczystych/współwłaścicieli na realizację inwestycji oraz
reprezentowanie wszystkich użytkowników wieczystych/współwłaścicieli w postępowaniu
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcie umowy o udzielenie dotacji.
3. Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych
należności wobec Gminy Mikołów
§ 4. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej w budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego wnioskowanym do
dotacji. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także przez wspólnoty
mieszkaniowe. Przez wielorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek, w którym
wyodrębnione są co najmniej dwa niezależne lokale mieszkalne.
§ 5. Dotacja dotyczy:
1) kosztów zakupu i montażu nowego kotła grzewczego określonego w § 2,
2) w przypadku instalacji na paliwo gazowe i olejowe koszty zakupu i montażu wkładu
kominowego,
3) w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej: koszty wykonania przyłącza oraz koszty węzła
cieplnego i elementów instalacji grzewczej zlokalizowanej poza lokalem mieszkalnym w części
wspólnej budynku,
4) kosztów zakupu i montażu elektrycznych systemów grzewczych.
§ 6. Dotacja nie dotyczy: zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, kosztów transportu, kosztów
wykonania projektu budowy lub przebudowy systemu grzewczego.
§ 7. Dotacja do ekologicznego urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym jest możliwa
nie wcześniej niż po upływie 8 lat od dnia oddania tego budynku do użytkowania.
§ 8. 1. Ponowne dofinansowanie do ekologicznego urządzenia grzewczego w tym samym budynku
jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego jest możliwe po upływie 8 lat od daty
przyznania dotacji ze środków budżetu gminy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały lub
wcześniej obowiązujących uchwał na modernizację systemów grzewczych, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W przypadku wymiany nieekologicznego źródła ciepła na pompę ciepła lub w przypadku
podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej możliwe jest ponowne dofinansowanie po upływie 5 lat
od daty przyznania dotacji ze środków budżetu gminy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały lub
wcześniej obowiązujących uchwał na modernizację systemów grzewczych.
§ 9. Dotacja udzielana jest na jedno źródło ciepła w danym budynku jednorodzinnym lub lokalu
budynku wielorodzinnego o funkcji mieszkalnej.
§ 10. W przypadku istnienia w budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego
więcej niż jednego źródła ciepła warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest
spełnienie przez wszystkie źródła ciepła wymogów ekologicznych określonych w § 2 niniejszej
uchwały.
§ 11. Dotacją nie jest objęta modernizacja systemów grzewczych w budynkach/lokalach
mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
§ 12. Dopuszcza się posiadanie jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek,
z zastrzeżeniem, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą osiągać
sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające
redukcję emisji pyłu spełniającą wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwo stałe.
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Rozdział 2.
Wysokość przyznanej dotacji
§ 13. W przypadku budynków jednorodzinnych lub lokali budynku wielorodzinnego, gdy każdy
z lokali ogrzewany jest w indywidualny sposób - wysokość dotacji celowej wynosi:
1) 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na
zakup i montaż nowego kotła na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym,
2) 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na
zakup i montaż nowego kotła gazowego lub olejowego wraz z wkładem kominowym, zakup
i montaż kotła zgazowującego drewno, zakup i montaż pompy ciepła lub urządzenia grzewczego
elektrycznego,
3) 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na
wykonania przyłącza oraz węzła cieplnego wraz z elementami instalacji grzewczej zlokalizowanej
poza lokalem mieszkalnym w części wspólnej budynku,
§ 14. W przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem dotacja
przysługuje:
1) w kwocie określonej w § 13 niniejszego regulaminu dla każdego lokalu, w którym dokonano
wymiany urządzenia grzewczego i zastąpiono istniejący piec jednym wspólnym ekologicznym
źródłem grzewczym określonym w § 2,
2) w kwocie określonej w § 13 niniejszego regulaminu dla każdego lokalu, który zostanie odłączony
od wspólnego źródła ciepła , a dotychczasowe ogrzewanie zostanie zastąpione ogrzewaniem
wymienionym w § 2 pkt 2,5,6,7,
§ 15. W przypadku budynków wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób
indywidualny, dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w § 13 dla każdego lokalu, w którym
dokonano wymiany systemu grzewczego poprzez zlikwidowanie nieekologicznego urządzenia
grzewczego i zastąpiono go jednym wspólnym ekologicznym systemem grzewczym określonym w §
2.
§ 16. W przypadku uzyskania dotacji na modernizację ogrzewania z innych źródeł łączna kwota
pozyskanych środków nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia. Kwotę dotacji uzyskaną
z innego źródła ustala się na podstawie adnotacji o płatności naniesionej na oryginale faktury.
§ 17. Wielkość środków przyznanych w danym roku budżetowym na wypłatę dotacji, o których
mowa w niniejszej uchwale określa uchwała budżetowa. Dotacje w danym roku budżetowym
udzielane będą do momentu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych na
podstawie zawartych umów. Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone w danym roku budżetowym,
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, z uwzględnieniem wysokości środków
zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta uchwalonym na dany rok.
Rozdział 3.
Warunki i tryb postępowania w sprawie uzyskania dotacji
§ 18. Wnioskodawca jest zobowiązany przed złożeniem wniosku do zapoznania się z niniejszą
uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
§ 19. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego, przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji, pisemnego wniosku, według wzoru udostępnionego na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Mikołów. W przypadku o którym mowa w § 2 ust 3 i 4 do wniosku należy dołączyć dokument
właściciela sieci gazowej potwierdzający brak technicznej możliwości podłączenia budynku do sieci
gazowej w terminie określonym w § 2 ust 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
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§ 20. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu, przy czym
pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wymiany instalacji eksploatowanej w okresie powyżej 10 lat
od daty ich produkcji. Za datę wpływu wniosku, który wymaga uzupełnienia, uznaje się dzień
złożenia uzupełnienia.
§ 21. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania. Nieuzupełnienie wniosku, w wymaganym terminie, skutkuje jego odrzuceniem.
§ 22. O rozpatrzeniu wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy wnioskodawca zostanie
powiadomiony telefonicznie, w razie braku kontaktu pisemnie. Niepodpisanie umowy przez
wnioskodawcę, po dwukrotnym wezwaniu, oznacza rezygnację z dotacji.
§ 23. O fakcie nieprzyznania dotacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 24. Przed podpisaniem umowy pracownicy Gminy mogą przeprowadzić oględziny urządzenia
przeznaczonego do wymiany, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.
§ 25. Umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Mikołów zawiera
w szczególności:
1) strony umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,
3) termin realizacji zadania, wysokość dotacji i sposób jej wypłaty,
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
5) tryb kontroli,
6) zastrzeżenie, że urządzenie grzewcze stanowi element stałego wyposażenia budynku/lokalu,
7) oświadczenie wnioskodawcy, iż budynek opalany jest w sposób ekologiczny, wszystkie
występujące w nim źródła ciepła spełniają wymogi ekologiczne określone w niniejszej uchwale,
a nieekologiczne źródła ciepła w przypadku ich dotychczasowego występowania w budynku,
zostały w nim zlikwidowane,
8) oświadczenie wnioskodawcy, iż w budynku/lokalu objętym dotacją nie jest prowadzona
działalność gospodarcza,
9) zgodę na przeprowadzenie kontroli zamontowanego urządzenia grzewczego oraz stosowanego do
opalenia budynku paliwa, w ciągu 5 lat od daty otrzymania dotacji.
§ 26. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji złożone do 31 października danego roku mogą być
przewidziane do realizacji, to jest do podpisania umowy, złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz
wypłaty dotacji, w roku budżetowym, w którym wpłynął wniosek. Wnioski, które wpłyną po tym
terminie, będą przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym.
Rozdział 4.
Rozliczenie dotacji celowej
§ 27. 1. Po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż do 14 dni od daty jej zakończenia
określonej w umowie dotacji, wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia zadania i przedkłada
następujące dokumenty:
1) wniosek o wypłatę dotacji,
2) oryginał faktury VAT stwierdzającej poniesienie przez wnioskodawcę kosztów modernizacji
systemu grzewczego, z zastrzeżeniem § 28. Faktura nie może być z datą wcześniejszą niż data
podpisania umowy. Oryginał zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub
odmowie przyznania dotacji i naniesieniu na niej przez pracownika Urzędu Miasta Mikołów
adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy,
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3) kserokopię protokołu odbioru technicznego instalacji grzewczej - zaświadczenie kominiarskie
potwierdzające prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, protokół odbioru
sporządzony przez instalatora z uprawnieniami dla instalacji gazowej lub elektrycznej, protokół
odbioru technicznego pompy ciepła podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej,
4) kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła na złomowisko lub
odbiór zdemontowanego pieca przez firmę specjalistyczną (nie dotyczy przypadku gdy
wnioskodawca odłączy się od 1 wspólnego kotła na paliwo stałe zgodnie z § 14 pkt 2 ), za
wyjątkiem likwidacji pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, dla których wymagany jest
protokół wykonania prac likwidacyjnych lub dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą
pozostać w pomieszczeniu po odcięciu przewodu kominowego.
5) kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie
wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
2. W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty lub oryginały wyżej
wymienionych dokumentów, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np.:
1) kserokopia zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu,
2) specyfikacja do faktury VAT (zestawienie materiałów stanowiące integralną część faktury zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy)
sporządzona przez wystawcę faktury,
3) kopia zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania właściwemu organowi architektonicznobudowlanemu lub kopia pozwolenia na użytkowanie obiektu wydana przez organ
architektoniczno-budowlany.
3. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:
1) uchwałę powołującą Zarządcę - osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową,
2) zgodę mieszkańców w formie uchwały na modernizację systemu grzewczego,
3) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę.
§ 28. W przypadku budynków wielorodzinnych dla lokali opalanych wspólnym źródłem ciepła
faktura VAT stwierdzająca poniesione koszty modernizacji systemu grzewczego może być
wystawiona na każdego wnioskodawcę z osobna lub na jednego wnioskodawcę. W tym przypadku
należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące podziału kosztów na każdy lokal, podpisane przez
wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.
§ 29. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołana przez Burmistrza Mikołowa Komisja,
która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym.
§ 30. W sprawach szczególnie skomplikowanych oraz nieokreślonych w niniejszym Regulaminie
decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Komisja.
§ 31. Wypłata środków nastąpi, po spełnieniu następujących warunków:
1) dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wskazanych w § 27 niniejszego
regulaminu,
2) pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów,
3) przeprowadzeniu przez pracowników Gminy oględzin zrealizowanej inwestycji, jeżeli komisja
uzna to za zasadne,
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Rozdział 5.
Kontrola inwestycji
§ 32. Dotowany upoważnia Komisję do przeprowadzenia kontroli zamontowanego źródła ciepła
oraz stosowanego do opalenia budynku/lokalu paliwa, w ciągu 5 lat od daty otrzymania dotacji.
§ 33. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, stwierdzenia braku spełnienia
warunków zawartych w umowie w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy oraz w przypadku
stosowania paliw niezgodnych z dokumentacją techniczno-ruchową kotła lub wykorzystaniem kotła
do spalania odpadów, dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami za zwlokę,
naliczonymi od dnia przekazania dotacji, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższego przez Komisję.
§ 34. Likwidacja zamontowanych źródeł ciepła przed upływem 5 lat od daty udzielenia dotacji
celowej z przyczyn zależnych od dotowanego rodzi obowiązek zwrotu dotacji celowej w całości wraz
z odsetkami, naliczonymi od dnia przekazania dotacji, w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższego przez Komisję.
§ 35. Dotowany zobowiązany jest do powiadomienia Burmistrza Mikołowa o likwidacji urządzeń
grzewczych w okresie 5 lat od daty udzielenia dotacji, podając przyczynę i termin ich likwidacji.
§ 36. W przypadku zbycia budynku jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym, dla
którego została przyznana dotacja, warunki zawarte w umowie przechodzą na kolejnego nabywcę.
Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić przejęcie swoich zobowiązań wynikających z zawartej
umowy przez nabywcę/nabywców; w tym także przedstawić to zobowiązanie w formie pisemnej
Burmistrzowi Mikołowa; w każdym przypadku skutki nierealizowania umowy ponosi wnioskodawca.
Rozdział 6.
Zapisy końcowe
§ 37. Rejestr wnioskodawców, którzy uzyskali dotację celową na częściowy zwrot nakładów
finansowych poniesionych na modernizację systemu grzewczego, zawierający imię i nazwisko osoby
fizycznej, nazwę wspólnoty mieszkaniowej i adres jej siedziby oraz wysokość udzielonej dotacji,
może zostać podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.
§ 38. Dotacją mogą być objęte inwestycje realizowane przez spadkobierców, jeżeli wniosek
o udzielnie dotacji spadkodawcy został pozytywnie rozpatrzony, ze spadkobiercami Gmina Mikołów
zawarła umowę lub stosowne porozumienie, a spadkobiercy przedłożyli tytuł do spadku.
§ 39. Burmistrz Mikołowa określi wzory wniosków, które będą obowiązywać wnioskodawców
ubiegających się o dotację.
§ 40. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Mikołowa w sprawie udzielenia dotacji oraz jej wysokości
nie przysługuje odwołanie.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań
własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż
finansowanie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu
dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności
kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały
Dotychczas zasady udzielenia dotacji na terenie Gminy Mikołów regulowane były Uchwałą Nr
XXXII/645/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na
modernizacji źródeł ciepła. Z uwagi na fakt, iż ochrona powietrza jest w obecnym czasie
priorytetem proponuje się wprowadzenie zapisów, które powinny doprowadzić do przyspieszenia
redukcji niskiej emisji w tym miedzy innymi podniesienie poziomu dofinansowania w zależności
od rodzaju wymienianego kotła, dodanie jako źródła ciepła objętego dotacją pomp ciepła.
Uwzględniając warunki uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw Miasto Mikołów koncentruje się na
likwidacji pieców węglowych i zastąpieniu ich ekologicznymi źródłami ciepła. Dlatego będziemy
odstępować od dotowania kotłów na paliwo stałe, w sytuacjach gdy budynek/lokal mieszkalny jest
podłączony do sieci dystrybucji gazu.
Środki finansowe na realizację programu zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2021 oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mikołowa. Pula środków będzie sukcesywnie
zwiększana w trakcie roku budżetowego w stopniu pozwalającym na udzielenie dotacji wszystkim
osobom decydującym się na zmianę systemu ogrzewania. Realizacja niniejszej uchwały jest
jednym z ważniejszych działań Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Mikołowa.
Stanowić ona będzie również narzędzie wspierające mieszkańców Mikołowa w realizacji
obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Projekt uchwały
nie zawiera danych prawnie chronionych.
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