Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia .................... 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
finansowania
Na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz.
1232 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 w zw. z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 2017), wprowadzić
następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. a) jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków,
nie więcej jednak niż 10.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na
zmianie systemu ogrzewania, na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, a dla spółdzielni
mieszkaniowych 10 000 zł na lokal mieszkalny lecz kwota dotacji nie może przekroczyć 20% kwoty
wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 5 pkt.1 ww uchwały, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji,
b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków,
nie więcej jednak niż 4.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na
zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe, kominkowe (na drewno) oraz węglowe na kotły
ekologiczne z atestem o wysokiej sprawności energetycznej (≥ 80), które posiadają automatyczny
podajnik paliwa, dające efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji.”;
2) w § 3 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11, które otrzymują brzmienie:
„10. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji,
kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych Wnioskodawcy. Koszty
inwestycji zostaną pomniejszone o fundusze z innych źródeł i dotacja zostanie naliczona na podstawie całej
przedłożonej dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez Właściciela (Najemcę).
11. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego
systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyjątkiem kotłów na biomasę.”;
3) po § 3 dodaje się §3a, który otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 przez podmiot
prowadzący działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność
gospodarcza udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L 352.1 z 24.12.2013r.).
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2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do
złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie
otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis, w tym o pomocy de mninims w rolnictwie i rybołóstwie, otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ma być przeznaczona pomoc de minimis – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).”
4) uchyla się § 4
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawą rozliczenia dotacji, udzielonej na podstawie umowy, będą udokumentowane koszty inwestycji
(faktury, rachunki). W przypadku przedstawienia faktury, rachunku na usługę wraz z materiałem (np. montaż
instalacji centralnego ogrzewania itp.), należy dokument uzupełnić o zestawienie materiałów i usług zawartych
w fakturze, rachunku (kocioł, grzejniki, komin, materiały inst., robocizna).
2. Do kosztów inwestycji nie zostaną zakwalifikowane przy rozliczaniu dotacji:
'1) koszty zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze,
'2) koszty transportu,
'3) koszty wykonania projektu,
'4) koszty wystawienia opinii kominiarskiej,
'5) koszty wykonania przyłącza do budynku/lokalu mieszkalnego,
'6) koszty demontażu starych pieców węglowych.”
6) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu:
"2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r."
§ 2. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2014r. zostaną rozpatrzone według przepisów
dotychczasowych; wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2015r. zostaną rozpatrzone według przepisów
uwzględniających zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaśkiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia1 stycznia 2016r.
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Uzasadnienie
Przyjęta przez Radę Miasta Katowice w dniu 30.01.2013r. Uchwała Nr XXXIII/729/13 w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zawiera możliwość udzielenia dotacji celowej na
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W związku z tym proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 2 pkt 1 proponuje się zmienić kwoty dotacji oraz % nakładów inwestycji tj.
a) jednorazowo do 80% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 10.000 zł na zadania polegające na
zmianie systemu ogrzewania, na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, a dla spółdzielni
mieszkaniowych 10 000 zł na lokal mieszkalny lecz kwota dotacji nie może przekroczyć 20% kwoty
wyliczonej zgodnie z § 3 ust. 5 pkt.1 ww uchwały.
b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 4.000 zł na zadania polegające na
zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe, kominkowe (na drewno) oraz węglowe na kotły
ekologiczne z atestem o wysokiej sprawności energetycznej (≥ 80), które posiadają automatyczny podajnik
paliwa.
2. w § 3 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 które otrzymują brzmienie:
„10. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę funduszy z innych źródeł na realizację inwestycji, kwota
dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów własnych Wnioskodawcy. Koszty inwestycji
zostaną pomniejszone o fundusze z innych źródeł i dotacja zostanie naliczona na podstawie całej przedłożonej
dokumentacji dotyczącej faktycznych kosztów poniesionych przez Właściciela (Najemcę).
11. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu dla
celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyjątkiem kotłów na biomasę.”
3. § 3a dodano zapisy o pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub w związku
z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
4. uchyla się § 4 .
5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie tzn. doprecyzowano zapisy udokumentowania kosztów inwestycji.
Propozycja wprowadzenia w Uchwale zmian ma na celu doprecyzowanie zapisów związanych z trybem i zasadami
udzielania dotacji.
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