
UCHWAŁA NR XXXVIII/795/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – 
wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, działanie 4.6: Czyste 
powietrze, poddziałanie 4.6.1: Czyste powietrze – konkurs 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 403 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1943 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W ramach projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, działanie 4.6: Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1: 
Czyste powietrze – konkurs, miasto Gliwice może udzielać dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Projekt będzie realizowany przez miasto pod warunkiem przyjęcia go przez Instytucję Organizującą 
Konkurs oraz otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§ 2. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta Gliwice poprzez wymianę 
indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe klasy 3 i 4 według normy przenoszącej normę EN 303-5 oraz 
urządzeń bezklasowych na podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, a w przypadku braku możliwości 
podłączenia do sieci ciepłowniczej – na ekologiczne indywidualne źródła ciepła, co przyczyni się do redukcji 
emisji CO2 oraz pyłu PM10. 

§ 3. Do dofinansowania zostali zakwalifikowani mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na podstawie 
regulaminu określonego w zarządzeniu PM-4483-2021 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2021 r. i spełnili 
wymogi projektu. W przypadku konieczności ogłoszenia naboru uzupełniającego stosuje się tryb postępowania 
określony w ww. zarządzeniu. 

§ 4. 1. Dotacja celowa będzie udzielona osobie fizycznej będącej właścicielem / współwłaścicielem / 
użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta 
Gliwice, oddanego do użytkowania przed 1 września 2017 r. 

2. Budynki kwalifikujące się do projektu muszą spełniać warunki określane jako minimalny standard 
efektywności energetycznej, za który uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków (pkt a lub b, lub c): 

a) budynek, w którym wykonano po 15 grudnia 2002 r. przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych 
prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych: 

- docieplenie ścian zewnętrznych lub 

- docieplenie stropów, lub 

- docieplenie podłóg na gruncie, lub 

- docieplenie fundamentów, lub 

- docieplenie stropodachów, lub 

- docieplenie dachów, lub 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków; 
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b) budynek, w którym do dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej wykonana zostanie jedna z niżej 
wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 
budynku: 

- docieplenie ścian zewnętrznych lub 

- docieplenie stropów, lub 

- docieplenie podłóg na gruncie, lub 

- docieplenie fundamentów, lub 

- docieplenie stropodachów, lub 

- docieplenie dachów, lub 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków; 

c) budynek, który został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 15 grudnia 2002 r. 

§ 5. 1. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w postaci wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb 
grzewczych budynku (c.o. lub c.o. wraz z c.w.u.) na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny 
podłączony do sieci ciepłowniczej, a gdy nie ma technicznej możliwości podłączenia budynku do ciepła 
sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie, dopuszcza się: 

a) ogrzewanie elektryczne wykorzystujące energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 

b) kondensacyjny kocioł gazowy, 

c) pompę ciepła powietrze–woda lub powietrze–powietrze, 

d) gruntową pompę ciepła. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zakupu kompleksowej usługi obejmującej zakup i montaż fabrycznie 
nowego źródła ciepła. 

3. Dotacje celowe przekazywane są wnioskodawcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów. 

§ 6. 1. Dotacja celowa dla inwestycji związanych z likwidacją starego i montażem nowego źródła ciepła 
wynosi: 

a) w przypadku montażu węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej – 
maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 13 500,00 zł; 

b) w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej – maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 
13 500,00 zł; 

c) w przypadku montażu kondensacyjnego kotła gazowego – maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, jednak nie więcej niż 13 500,00 zł; 

d) w przypadku montażu pompy ciepła powietrze–woda lub powietrze–powietrze do ogrzewania budynku – 
maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 27 000,00 zł; 

e) w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku – maksymalnie 90% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 36 000,00 zł. 

2. Wnioskodawca może starać się o dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia z innych źródeł 
publicznych niż budżet Miasta Gliwice. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może 
przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

§ 7. Przed podpisaniem umowy z wnioskodawcą Miasto zwróci się do Instytucji Zarządzającej 
o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów wykluczonych 
na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305). 
W przypadku uwzględnienia wnioskodawcy na ww. liście zostanie on wykluczony z realizacji projektu. 
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§ 8. Realizacja inwestycji może rozpocząć się wyłącznie po obustronnym podpisaniu umowy przez Miasto 
i wnioskodawcę, która określa w szczególności: 

a) przedmiot umowy, 

b) zadania wnioskodawcy objęte dotacją celową, 

c) obowiązki wnioskodawcy, 

d) obowiązki Miasta, 

e) kwotę dotacji celowej i wkładu własnego, 

f) okres realizacji umowy o powierzenie dotacji celowej, 

g) warunki przekazania i rozliczenia dotacji celowej, 

h) zasady zwrotu środków, 

i) zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

§ 9. Po zakończeniu realizacji umowy o powierzenie dotacji celowej wnioskodawca składa pisemny 
wniosek o wypłatę dotacji celowej wraz z załącznikami określonymi w umowie o powierzenie dotacji celowej. 

§ 10. Rozliczenia dotacji dokonuje Prezydent Miasta Gliwice. 

§ 11. Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania instalacji w okresie trwałości projektu 
w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji inwestycji i jej 
przeznaczenia przez 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, tj. daty wypłaty ostatniej transzy 
środków w ramach projektu na rzecz Miasta przez Instytucję Zarządzającą. Wnioskodawca zostanie 
poinformowany o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości projektu. 

§ 12. Szczegółowe zasady projektu określa regulamin przyjęty zarządzeniem PM-4483-2021 Prezydenta 
Miasta z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 101A31A5-0EA4-4B94-A0FE-F2CE3063C658. Podpisany

    
  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

    
  

 

   
   

  
    

 

    
 

  

 

     
  

 

  

 
 
 

 

 

Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 1 (1)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 2 (2)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 3 (3)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 4 (4)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 5 (5)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 6 (6)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera a Tiret 7 (7)

	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 1 (8)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 2 (9)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 3 (10)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 4 (11)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 5 (12)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 6 (13)
	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera b Tiret 7 (14)

	Paragraf 4 Ustęp 2 Litera c


	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 1 Litera a
	Paragraf 5 Ustęp 1 Litera b
	Paragraf 5 Ustęp 1 Litera c
	Paragraf 5 Ustęp 1 Litera d
	Paragraf 5 Ustęp 2
	Paragraf 5 Ustęp 3

	Paragraf 6
	Paragraf 6 Ustęp 1 Litera a
	Paragraf 6 Ustęp 1 Litera b
	Paragraf 6 Ustęp 1 Litera c
	Paragraf 6 Ustęp 1 Litera d
	Paragraf 6 Ustęp 1 Litera e
	Paragraf 6 Ustęp 2

	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 8 Litera a
	Paragraf 8 Litera b
	Paragraf 8 Litera c
	Paragraf 8 Litera d
	Paragraf 8 Litera e
	Paragraf 8 Litera f
	Paragraf 8 Litera g
	Paragraf 8 Litera h
	Paragraf 8 Litera i

	Paragraf 9
	Paragraf 10
	Paragraf 11
	Paragraf 12
	Paragraf 13
	Paragraf 14
	Paragraf 15


