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w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Kożle
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020r. poz. 1219) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej

RozdzialI
Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
§ l. Z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
wskazanych w § 2, zwane dalej dotacjami, planowanych do realizacji przez:
l) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a} osoby fizyczne ,
b) wspólńoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorców;
·2) jednostki sektora finansów publicznych · będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymI.
§ 2. l. Dotacje mogą być udzielane na finansowanie lub dofinansowanie następujących
inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle:
l) budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach i lokalach nowo wzniesionych
lub w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych;
2) wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na
ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny
system ogrzewania;
3) zakup przez osoby fizyczne kompostowników do kompostowania odpadów
biodegradowalnych z gospodarstw domowych;
4) zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze
źródeł odnawialnych do podgrzewania _ wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w budynkach;
5) zakup i montaż systemów fotowoltaicznych.
6) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli;
7) urządzanie przez podmioty i jednostki wskazane w § l , z wyłączeniem osób fizycznych
i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień;
8) zakup zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody opadowej.
2. Przez ekologiczne systemy ogrzewania należy rozumieć:

l) ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewanie elektryczne, gazowe i olejowe;
3) za pomocą pompy ciepła;
4) za pomocą urządzeń opalanych drewnem z wykorzystaniem kotła zgazowującego drewno;
5) za pomocą kotłów opalanych paliwami stałymi
a) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek), które muszą być
spełnione łącznie:

- kotły powinny po siadać certyfikat zgodnośCi z obowiązującą normą wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 lub wyższej określone
w obowiązującej normie,
powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie mogą posiadać rusztu
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane
do spalania określonego rodzaju paliwa i wszystkie te cechy muszą być potwierdzone
dokumentacją kotła lub z niej wynikać,
b) wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE,
c) wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, dotacja na usuwanie materiałów budowlanych zawierających
azbest z budynków i budowli mo że być udzielona wyłącznie podmiotom i osobom, o których
mowa w § l, będącym właścicielami lub współwłaścicielami, najemcami, dzierżawcami itp.
tych budynków i budowli.
2. Dotacja na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z altan usytuowanych
na terenie ogrodów działkowych może być udzielona także uiytkownikom tych altan ..
3. Wysokość dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
z budynków i budowli wynosi, z zastrzeżeniem ust. 4 :
.
2
l) 70% kosztów usunięcia do 300 m wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak
nie więcej niż 4.000 zł;
2
2) 70% kosztów usunięcia powyżej 300 m do 700 m 2 wyrobów budowlanych zawierających
azbest, jednak nie więcej niż 7.000 zł;
3) 70% kosztów usunięcia powyżej 700 m 2 wyrobów budowlanych zawierających azbest,
. jednak nie więcej ni ż 10.000 zł.
4. Koszt usunięcia wskazany w ust. 3 obejmuje sumę wydatków na demontaż, transport i
unieszkodliwienie, przy czym maksymalny koszt przyjmowany na potrzeby określania
wysokości dotacj i:
l) demontażu, zbierania (pakowania), transportu oraz unieszkodliwienia l m2 odpadu
wynosi 40,00 zł.
2) zbierania (pakowania), transportu oraz unieszkodliwienia l m 2 odpadu wynosi 30,00 zł.
5. Jeśli ustalenie powierzchni odpadu nie jest moż liwe, stawki w wysokości wskazanej w ust.
3 nalicza się za każde 0,015 Mg (15 kg) odpadu przekazanego do unieszkodliwienia
§ 4. l. Dotacja na zakup kompostowników do kompostowania bioodpadów

będących

odpadami komunalnymi i odpadów zielonych z gospodarstw domowych może być udzielona
wyłącznie osobom fizycznym będącym właścicielami w rozumieniu ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmiiJ.ach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z
późno zm.) nieruchomości zabudowanych domem jednorodzinnym.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. l, wynosi 100% sumy pieniężnej wydanej na
zakup kompostownika, jednak nie więcej niż 200 zł .
3. Dotacja na zakup kompostownika na danej nieruchomości nie może być udzielona jeśli od
poprzedniego udzielenia dotacji na zakup kompostownika na tej nieruchomości nie upłynęło
10 lat, beż względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest inna osoba niż ta, która
otrzymała dotację.

J
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§ 5. l. Dotacja na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne oraz na budowę ,
ekologicznych systemów ogrzewania może być udzielona właścicielom, współwłaścicielom
oraz najemcom, dzierżawcom itp. tych budynków i lokali.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. l , wynosi:
l) w odniesieniu do wymiany lub budowy realizowanej przez osoby fizyczne - 50% ceny:
a) dokonanego w kraju zakupu nowego kotła lub pompy ciepła,
b) grzejników w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi
kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych nie stanowiących stałego wyposażenia budynku
lub lokalu,
c) , materiałów . i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej,

- jednak nie

więcej niż

5.000

zł,

a w przypadku montażu pompy ciepła nie

więcej niż

10.000
.
2) w odniesieniu do wymiany lub budowy realizowanej przez podmioty inne niż osoby
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe - 50% ceny:
a) dokonanego w kraju zakupu kotła lub pompy ciepła,
b) grzejników w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi '
kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku
lub lokalu,
c) materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miej skiej siecI
ciepłowniczej , ,
- jednak nie więcej niż 7.000 zł, a w przypadku montażu pompy ciepła nie więcej niż 10.000 zł;
3) w odniesieniu do wymiany lub budowy realizowanej przez wspólnoty mieszkaniowe 50% ceny:
a) dokonanego w kraju zakupu kotła lub pompy ciepła,
b) grzejników w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi
kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku
lub lokalu,
c) materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci
zł;

ciepłowniczej,

'-- jednak nie więcej niż 15.000 zł.
3. W przypadku montażu kotła gazowego przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe
wysokość dotacji powiększana jest o 50% opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.
4. Dotacja na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne i na budowę ekologicznych
systemów ogrzewania w budynkach i lokalach może być udzielona pod warunkiem:
l) korzystania do czasu wymiany systemu ogrzewania na ekologiczny tylko z ogrzewania
nieekologicznego węglowego, jego całkowitej likwidacji (w przypadku pieca wpisanego do
rejestru ' zabytków - wyłącznie zaślepienia przewodu kominowego) i wykonania
ekologicznego systemu ogrzewania zgodnie z § 2 pkt 2;
2) budowy ekologicznego systemu ogrzewania zgodnie z § 2 pkt 2;
3) likwidacji we wszystkich lokalach mieszkalnych w danym budynku nieekologicznego
ogrzewania węglowego w przypadku, kiedy o dotację wnioskuje wspólnota mieszkaniowa.
5. Dotacja, o której mowa w ust. l, może być udzielona tylko raz w odniesieniu do danej
nieruchomości, bez względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest inna 'osoba niż ta,
która otrzymała dotację . •
6. Jeżeli udzielono dotacji na montaż ekologicznego ogrzewania węglowego w
nieruchomości, dotacja, o której mowa w ust. l, może być przyznana po upływie 10 lat od
dnia udzielenia dotacji na montaż ekologicznego ogrzewania węglowego, pod warunkiem
likwidacji węglowego systemu grzewczego i zamontowania systemu, o którym mowa w § 2
pkt 2.
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§ 6. l. Dotacja na zakup i montaż instalacji solarnych lub innych

urządzeń wykorzystujących

energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w budynkach wynosi 50% ceny zakupu i montażu instalacji solarnych lub innych urządzeń
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i
centralnego ogrzewania, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
2. Dotacja, o której mowa w usl. l , może być udzielona tylko raz w odniesieniu ' do danej
nieruchomości, bez względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest inna osoba niż ta,
która otrzymała dotacj ę.

§ 7. l. Dotacja na urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień może być udzielona
na daną nieruchomo ś ć właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym
i współużytkownikom wieczystym tych terenów, niebędącym osobami fizycznymi
. i przedsiębiorcami nie częściej niż co 5 lat na daną nieruchomość .
2. Wysokość dotacji, o której mowa w usl. l, wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup
materiału nasadzeniowego, jednak nie więcej niż 2.000 zł.
§ 8. 1. Dotacja do systemów fotowoltaicznych może być przeznaczona na zakup i montaż
domowych systemów fotowoltaicznych przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w usl. l, wynosi 30% faktycznego wydatku na zakup
i montaż systemów fotowoltaicznych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
3. Dotacja, o której mowa w usl. l, udzielana jest jednorazowo.
4. Dotacja, o której mowa w usl. l, może być ·udzielona tylko raz w odniesieniu do danej
nieruchomości, bez względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest inna ' osoba niż ta,
która otrzymała dotację.
§ 9. 1. Dotacja do zakupu zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody opadowej o
minimalnej pojemności l m na co mogą się składać zbiorniki o pojemności nie mniejszej ni ż
200 litrów do domowego jej gromadzenia na swojej nieruchomości przez wspólnoty
mieszkaniowe lub osoby fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w uSl. l, wynosi 50% faktycznego wydatku na zakup
zbiornika/zbiorników, jednak nie więcej niż 2.000 zł.
3. Dotacja, o której mowa w usl. l, udzielana jest jednorazowo.
4. Dotacja, o której mowa w usl. l , może być udzielona tylko raz w odniesieniu do danej
nieruchomości, bez względu na to, czy właścicielem nieruchomości jest inna osoba niż ta,
która otrzymała dotację.
Rozdzial2
Tryb

postępowania

w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 10. l. Podrniot lub jednostka zainteresowana otrzymaniem dotacji, o których mowa w § 2
wniosek do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o udzielenie dotacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji o których mowa w § 2 składane są przed wykonaniem
inwestycji i zakupem urz,ądzeń i materiałów i elementów niezbędnych do jej wykonania.
składa

należy dołączyć:
Krajowego Rejestru Sądowego,

§ 11. Do wniosku o udzielenie dotacji

o numerze
dotyczący wnioskodawcy
wpisowi do tego rejestru;
.
2) uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo umowę o powierzeniu
zarządu wspólnotą mieszkaniową w przypadku wniosku wspólnoty mieszkaniowej, która
powołała zarząd wspólnoty lub powierzyla zarząd wspólnotą ;
l)

informację

podlegającego
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3) uchwałę członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę wystąpienia o udzielenie
dotacji i wskazującą osobę uprawnioną do złożenia wniosku o udzielenie dotacji
w przypadku wniosku wspólnoty mieszkaniowej, która nie powołała zarządu wspólnoty
i nie powierzyła zarządu wspólnotą;
4) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie
ustanowiono' odrębnej własności lokali, na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem
wniosku o udzielenie dotacji, zawierającą upoważnienie dla osoby składającej wniosek do
reprezentowania przez nią wszystkich współwłaścicieli w postępowaniu \) udzielenie dotacji,
w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji i jej rozliczenia;
5) pełnomocnictwo notarialne lub sporządzone na piśmie w tut. Urzędzie Miasta w obecności
pracownika właściwej komórki organizacyjnej
do reprezentowania
właścicieli nieruchomości,
.
.
w przypadku kiedy z wnioskiem występuje pełnomocnik.

§ 12. l. Do wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających
azbest z budynków i budowli należy nadto dołączyć:
l) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on jedynym właścicielem, użytkownikiem
wieczystym nieruchomości , albo wskazujące ' pozostałych współwłaścicieli lub
współużytkowników wieczystych tej nieruchomości ; w oświadczeniu tym winien być
wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości ;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
3) aktualną "ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest", złożoną właściwemu organowi na podstawie przepisów dotyczących sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
2
określającą w m ilość wyrobów zawierających azbest, jeżeli wniosek dotyczy udzielenia
dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest o powierzchni
powyżej 500 m2 ;
•
4) umowę o usunięcie materiałów budowlanych zawierających azbest zawartą
z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia;
5) jeśli }VIlioskodawca jest przedsiębiorcą - poświadczony przez wnioskodawcę wyciąg z
ewidencji stanowiących jego własność środków trwałych, potwierdzający, że budowla, z
której usunięte zostaną materiały budowlane zawierające azbest, niebędąca częścią
składową nieruchómości , wchodzi w skład przedsiębiorstwa wnioskodawcy;
6) wydane przez zarząd właściwego ogrodu działkowego pisemne potwierdzenie,. że
. wnioskodawca jest 'użytkownikiem altanki działkowej, jeżeli wniosek dotyczy udzielenia
dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z altanki działkowej;
7) w przypadku demontażu, dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego
z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (kopia zgłoszenia lub zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu) lub pozwolenie na budowę jeśli jest wymagane.
2. Do rozliczenia dotacji do realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu materiałów
budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli wnioskodawca załącza następujące
dokumenty:
l) wystawione na wnioskodawcę imienne faktury lub rachunki za demontaż materiałów
budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli oraz za transport
i unieszkodliwienie tych materiałów;
2) oświadczenie wydane przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (o którym mowa w przepisach prawa
dotyczących sposobów i warunków 'bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest);
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3)

kartę

przekazania odpadu odbiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów
azbest.

zawierających

§ 13. 1. 'Do wniosku o udzielenie dotacji na zakup kompostowników do kompostowania
odpadów z'gospodarstw domowych należy nadto dołączyć:
l) oświadczenie wnioskodawcy, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, na której usytuowany jest dom jednorodzinny, albo wskazujące
pozostałych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych tej nieruchomości;
w oświadczeniu tym winien być wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj . najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.
2. Do rozliczenia dotacji na zakup kompostowników należy dołączyć wystawione na
wnioskodawcę imienne faktury lub rachunki za zakup kompostownika.
§ 14. 1. Do wniosku o udzielenie ąotacji na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne
oraz na budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach i lokalach należy nadto
dołączyć:

jest on jedynym właścicielem lub użytkownikiem
albo wskazujące pozostałych współwłaścicieii lub
współużytkowników wieczystych tej nieruchomości; w oświadczeniu tym winien być
wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.
2. Do rozliczenia dotacji na wymianę systemów ogrzewania na eKologiczne oraz na budowę
ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach i lokalach należy dołączyć:
l) wystawione na wnioskodawcę:
a) imienne faktury lub rachunki zakupu kotła lub pompy ciepła, grzejników,
z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku
lub lokalu, oraz materiałów i urządzeń wbudowanych na stałe w system grzewczy
polegający na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a w przypadku faktury
obejmującej łącznie koszt zakupu i montażu kotła, PQmpy ciepła, grzejników lub
materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej dodatkowo wystawione przez wykonawcę oświadczenie lub inny
dokument określający cenę zakupu brutto,
b) potwierdzenie dokonanej opłaty przyłączeniowej w przypadku budowy gazowego
systemu ogrzewania w przypadku korzystania z dotacj i za opłatę przyłączeniową;
2) protokoły :
a) prób szczelności instalacji gazowej potwierdzoń y przez osobę posiadającą uprawnienia
w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń gazowych, opatrzone pieczątką imienną
z numerem uprawnień (lub kopią uprawnień) i podpisem tej osoby - w przypadku
wniósków o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania opalanych węglem
lub koksem na źródła ciepła gazowe albo na budowę systemów ogrzewania gazowego,
b) odbioru technicznego instalacji ogrzewania olejowego lub opartego o pompę ciepła,
dokonanego przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie montażu sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, opatrzone pieczątką imienną z numerem uprawnień (lub kopią
uprawnień) i podpisem tej osoby - w przypadku wniosków o udzielenie dotacji na
wymianę systemów ogrzewania opalanych węglem lub koksem na źródła ciepła olejowe
lub
oparte
o pompę ciepła albo na budowę systemów ogrżewania olejowego lub opartych o pompę
l)

oświadczenie

wnioskodawcy,

wieczystym

nieruchomości ,

że

ciepła,

c) odbioru technicznego instalacji ogrzewania elektrycznego dokonanego przez osobę
posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i . instalacji
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elektrycznych na stanowisku dozoru, opatrzone pieczątką imienną z numerem
uprawnień (lub kopią uprawnień) i podpisem tej osoby - w przypadku wniosków o
udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania opalanych węglem lub koksem na
źródła ciepła elektryczne lub na budowę systemów ogrzewania elektrycznego,
d) odbioru technicznego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i dopuszczenia do
eksploatacji układu rozliczeniowego energii cieplnej - w przypadku wniosków o
udzielenie dotacji na budowę lub wymianę systemów ogrzewania poprzez podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej;
3) opinię kominiarską z ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych - w przypadku
wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania opalanych węglem lub
koksem ' na opalane eko-groszkiem, drewnem z wykorzystaniem kotła zgazowującego
drewno, biopaliwem lub biomasą;
4) protokół odbioru wykonanego montażu przez właściciela budynku lub lokalu w przypadku wniosków o udzi~l.enie dotacji składanych przez najemców, dzierżawców itp.
budynków lub lokali;
5) formularz przyjęcia odpadów metali do punktu zbierania metali od osób fizycznych lub
karta przekazania odpadów metali od prowadzących działalność gospodarczą będący
potwierdzeniem przekazania do unieszkodliwienia nieekologicznego kotła w przypadku
wymiany dotychczasowego systemu, ogrzewania budynków i lokali, polegającego na
ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny
system ogrzewania, Wymóg ten nie dotyczy likwidacji pieców kaflowych.

§ 15. L Do wniosku o udzielenie dotacji na zakup i montaż instalacji solarnych lub innych
urządzeń

wykorzystujących

energię

ze

źródeł

odnawialnych do podgrzewania wody
'
1) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on jedynym właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości, albo wskazujące pozostałych współwłaścicieli lub
współużytkowników wieczystych tej nieruchomości; w oświadczeniu tym winien być
wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości ;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomo ści.
2, Do rozliczenia dotacj i na zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i
centralnego ogrzewania w budynkach należy dołączyć:
l) wystawione na wnioskodawcę imienne faktury lub rachunki zakupu i montażu instalacji
solarnych lub innych urządzeń, w tym pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej
i centralnego ogrzewania;
2) protokół odbioru technicznego instalacji solarnych lub innych urządzeń, w tym pompy
ciepła do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania przez osobę
'posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, opatrzone
pieczątką imienną z numerem uprawnień (lub kopią uprawnień) i podpisem tej o~oby.
użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach należy nadto dołączyć:

§ 16. l, Do wniosku o udzielenie dotacji na urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i
zakrzewień należy nadto dołączyć wykaz określający rodzaj i ilość drzew, krzewów i i~ych
roślin przewidzianych do nasadzenia na urządzanym terenie zieleni wraz z wizualizacją
nasadzeń.

2, Do rozliczenia dotacji polegającego na urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień i
zakrzewień wnioskodawca załącza wystawione na wnioskodawcę imienne faktury lub
rachunki za zakup materiału nasadzeni owego,

§ 17. l. Do wniosku o udzielenie dotacji na zakup i
należy nadto dołączyć:
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montaż

systemów fotowoltaicznych

jest on jedynym właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości , albo wskazujące pozostałych współwłaścicieli lub
współużytkowników wieczystych tej nieruchomości; w oświadczeniu tym winien być
wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości ..
2. Do rozliczenia dotacji na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych należy dołączyć:
l) wystawione na wnioskodawcę imienne faktury lub rachunki za zakup i mont.aż systemu
fotowoltaicznego;
2) protokół odbioru technicznego systemu fotowoltaicznego opatrzony pieczątką imienną z
numerem uprawnień (lub kopią uprawnień) i podpisem osoby, która:
a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub,
b) jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię,
zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego dystrybutora lub,
c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacj i i sieci elektrycznych.
1)

oświadczenie

wnioskodawcy,

że

§ 18. 1. Do wniosku o udzielenie dotacji zakupu zbiornika/zbiorników do domowego
gromadzenia wody opadowej należy nadto dołączyć:
1) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on jedynym właścicielem lub utytkownikiem
wieczystym nieruchomości, albo wskazujące pozostałych współwłaścicieli lub
współużytkowników wieczystych tej nieruchomóści; w oświadczeniu tym winien być
wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości ;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa
itp. - w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.
2. Do rozliczenia dotacji na zakup zbiornika/zbiorników należy dołączyć wystawione na
wnioskodawcę irnienne faktury lub rachunki za zakup zbiornika/zbiorników do domowego
gromadzenia wody opadowej.

§ 19. l. Komórka organizacyjna

Urzędu

Miasta Kędzierzy n-Koźle właściwa dla realizacji
zadań Gminy Kędzierzy n-Koźle z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , zwana
dalej właściwą komórką organizacyjną, weryfikuje prawidłowość i kompletność wniosków
O udzielenie dotacji na:
l) zakup kompostowników do kompostowania odpadów biodegradowalnych z gospodarstw
domowych;
2) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli;
3) wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na
ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny
system ogrzewania;
4) budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach nowo wzniesionych lub
w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych;
5) zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze
źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralł\ego ogrzewania
w budynkach;
6) zakup i montaż systemu fotowoltaicznego;
7) urządzanie przez podmioty i jednostki wskazane w § l, z wyłączeniem osób fizycznych
i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,
8) zakup zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody opadowej .
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2. Weryfikacja wniosków, o których mowa w ust. l pkt 4, 5, 6, 7 i 8 , obejmuje wizję lokalną
w miejscu wykonania inwestycji będących przedmiotem tych wniosków i jest wykonywana
po zakończeniu inwestycji, z chwilą rozpatrywania wniosku.
3. Weryfikacja wniosków, o których mowa w ust. l pkt 2 i 3, obejmuje wizję lokalną w
miejscu wykonania inwestycji będących przedmiotem tych wniosków i jest wykonywana
przed planowaną likwidacją nieekologicznego węglowego systemu grzewczego lub
likwidacją materiałów budowlanych zawierających azbest oraz po zakończeniu inwestycji.
4. Właściwa komórka organizacyjna może wezwać wnioskodawców do uzupełnienia
wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. l, lub złożenia wyjaśnień co do ich
treści w terminie zakreślonym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosków bez
rozpoznania.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. l,
jest prawidłowo wypełniony - właściwa komórka organizacyjna informuje wnioskodawcę
o dacie i miejscu zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji.
6. O kolejności zawierania umów o udzielenie dotacji na finansowanie inwestycji, o których
mowa w ust. l, decyduje dzień złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie
takiej dotacji.
7. Dotacja określona w umowie w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie inwestycji,
o których mowa w ust. l, wypłacona będzie w sposób określony w tej umowie w terminie 30
dni od dnia rozliczenia inwestycji przez komórkę o której mowa w § 19 ust. l i tym samym
uznana za rozliczoną.
8. Inwestycje o których mowa w ust. l muszą zostać wykonane w terminie 6 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
9. Faktury lub rachunki przed~tawione do rozliczenia inwestycji muszą zawierać informację o
lokalizacj i wykonanej inwestycj i, jeżeli nie jest ona tożsama z adresem zamieszkania
wnioskodawcy.

§ 20. l. W przypadkach, w których dotacja dotyczyć będzie

nieruchomości wykorzystywan.ej
do prowadzenia działalności gospodarczej , stanowić będzie pomoc de m·inimis. Udzielanie jej
następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 ze zmianami).
2. W celu uzyskania pomocy de minimis wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia
udzielającemu pomocy zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 37 ust.
l ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
,
publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708) to jest:
l) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczeg(llności
wnioskodawcy i prowadżonej 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, określónych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ·
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz U.
Nr 53 poz. 311 z późno zm.).
3. Pomoc przewidziana w programie nie może być udzielana w zakresie określonym wart. l
ust. l Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr
352/1) ze zmianami.
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§ 21. W przypadku gdy wnioskodawca uzyskał dofinansowanie inwestycji wymienionych
w § 2 w postaci bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł , łączna kwota
dofmansowania nie m o że przekraczać 100% kosztów poniesionych na ich realizację.
Rozdzial3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. Wnioski

O

uchwały podlegają

udzielenie dotacji celowych złożone przed wejściem w
rozpoznaniu według przepisów dotychczasowych.

życie

niniejszej

§ 23. Wnioski dotyczące inwestycji wykonanych na podstawie uchwały Nr XL VII/446/17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
2017r. poz. 2433 ze zm.) będą przyjmowane do l marca 2021 r. i podlegają rozpoznaniu
według przepisów tej uchwały.
.
§ 22 i § 23, traci moc uchwała Nr XLVII/44611 7 Rady Miasta
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z
2017r. poz. 2433 ze zm.).

§ 24. Z

zastrzeżeniem

Kędzierzyn-Koźle

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle , który
'ustalić wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. l.
§ 26. Uchwała wchodzi w

KIEROWNIK
Vydziału OChrV odowIsk3 I Q.6fnIctwa '

Gahl'ie~ke~lasz

życie

może

l stycznia 2021r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.
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Uzasadnienie do projektu

Uchwały

Rady Miasta

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z

Kędzierzyn-Koźle

budżetu

Gminy

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Kędzierzyn-Koźle
oc~ony

na

środowiska

i gospodarki wodnej

Przedkłada się

projekt Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad

i trybu udzielania dotacji celowej z

budżetu

Gminy

Kędzierzyn-Koźle

na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów. inwestycji z zakresu ochrony środowiska 'i gospodarki wodnej.
Najważniejszą zmianą

konieczność

w stosunku do

obowiązującego

zawierania umów z wnioskodawcami przed

również zmianę

w

wysokości

dotacj i na

fotowoltaikę

regulaminu dofinansowania jest

realizacją

inwestycji. Proponuje

oraz wprowadza

się

się

dofinansowanie do

zbiorników do gromadzenia wody opadowej .
Skutki finansowe nie

ulegną

zmianie w stosunku do

obowiązującego

regulaminu

dofinansowanie szacuje się na poziomie 1.100 tys. - 1.500 tys. zł.
Przed skierowaniem regulaminu pod obrady Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

zostanie on skierowany do konsultacji przez UOKiK oraz organizacje pozarządowe.
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