
 

 

 

 

 

 

   

       

                   

           

      

 

  

  

      

   

     

      

 

          

 

    

          

    

         

      

     

        

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                      
               

        

UCHWAŁA NR XX/497/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 13 października 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 

dotyczące ochrony środowiska 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 

25 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta. 

Rada Miasta w Gliwicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określić zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie części 
kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określić zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie części kosztów 
wybranych odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

3.1 Określić wzór oświadczenia o pomocy de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

2. Do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2016 roku stosuje się zasady wymienione w uchwale 

Nr XXXIX/816/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 roku. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/816/2013 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 

1 Dodany przez w § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/497/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 października 2016 r. 

Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany 
systemów grzewczych 

Rozdział 1. 
Zasady ogólne 

§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu miasta Gliwice, zwana dalej dotacją, udzielana jest na przedsięwzięcia 
polegające na zmianie systemów grzewczych, których efektem jest poprawa stanu środowiska. 

2. O dotację mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, z zastrzeżeniem 
§ 5, 

2) wspólnoty mieszkaniowe, 

3) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych 

będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

4) 2 spółdzielnie mieszkaniowe, 

3. Podstawowe definicje: 

1) 3 instalacja grzewcza nieekologiczna - instalacja lub urządzenie grzewcze na paliwo stałe z wyłączeniem kotłów 
spełniających łącznie następujące wymogi: przeznaczonych wyłącznie do spalania biomasy, z automatycznym 

załadunkiem paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu, spełniających wymagania klasy 
5 w zakresie emisji według normy przenoszącej normę EN 303 – 5, 

2) instalacja ogrzewcza wodna - układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, 
grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak 
kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła, 

3) 4 termomodernizacja - docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów, w wyniku 

którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, 

4) 5 wkład kominowy - komin jednopowłokowy montowany wewnątrz istniejących kanałów kominowych celem 

ich dostosowania do warunków pracy nowych kotłów, 

5) 6 kominek z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym - widoczne palenisko z naturalnym 

ciągiem, w którym ciepło powstające wyłącznie w efekcie spalania drewna, oddawane jest do pomieszczenia 

w wyniku promieniowania. 

2 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony 
środowiska. 

3 W brzmieniu obowiązującym od 1.01.2021 r. , ustalonym przez w § 2 pkt 2 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice 
z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na 
wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

4 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 3 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

5 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 4 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

6 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 5 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 
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§ 2. 1. Do dotacji kwalifikuje się przedsięwzięcia polegające na likwidacji instalacji grzewczej nieekologicznej 
i zastąpieniu jej ogrzewaniem: 

1) gazowym, 

2) olejowym, 

3) elektrycznym, 

4) 7 utracił moc 

5) z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2. 8 W przypadku istnienia w lokalu więcej niż jednego systemu grzewczego warunkiem zakwalifikowania 

przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy kryteriów ekologicznych określonych 
w niniejszej uchwale. Jeżeli we wnioskowanym lokalu częściowo funkcjonowała już instalacja grzewcza 

ekologiczna, udzielenie dotacji celowej jest możliwe pod warunkiem, że wnioskowana zmiana jest powiązana 
z równoczesną likwidacją instalacji grzewczej nieekologicznej, a instalacja nieekologiczna była głównym źródłem 

ogrzewania, które zapewniało ponad 50% zapotrzebowania na ciepło dla lokalu, zaś wnioskodawca złożył stosowne 
oświadczenie. Oświadczenie może podlegać weryfikacji i ocenie przez Komisję. 

3. 9 Niezależnie od zmiany właściciela lokalu i ilości systemów grzewczych we wnioskowanym lokalu dotacja 

przyznawana jest jednorazowo na jeden system, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. 10 Jeżeli na dany lokal była przyznana dotacja do zmiany systemu grzewczego z zastosowaniem kotła lub 
pieca na paliwo stałe aktualnie niespełniającego wymogów wynikających z przepisów wydanych w oparciu 

o art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, to zapisu § 2 ust. 3 nie stosuje się o ile nowe urządzenie grzewcze, 
wnioskowane do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta Gliwice, nie jest kotłem na paliwo stałe 
węglowe. 

3b.11 1) Dopuszcza się objęcie danego lokalu dwoma wnioskami z tym zastrzeżeniem, że jeden z tych wniosków 
składa osoba fizyczna, natomiast drugi wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa. 

2) W przypadku złożenia dwóch wniosków, drugi z nich zostaje rozpatrzony w zakresie nie objętym pierwszym 

wnioskiem. 

3) Suma dotacji przyznanych na podstawie dwóch wniosków, o których mowa pkt. 1 nie może przekroczyć 

maksymalnego dofinansowania określonego w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 3. ”,. 

4. Dopuszcza się posiadanie w lokalu jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek pod warunkiem, 
że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji 

rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach 

dekoracyjnych. 

§ 3. 1. Dotacja z budżetu miasta Gliwice wynosi 50% wartości kosztu kwalifikowanego, określonego 
w § 4, jednak nie więcej niż: 

7 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 9 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 

dotyczące ochrony środowiska. Obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały zmieniającej do 31.12.2020 r. 
§ 2, ust. 1 pkt 4 utracił moc z dniem 01.01.2021 r. zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały Nr XVI/330/2020 

8 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 6 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

9 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 7 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

10 Dodany przez w § 1 pkt 8 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
11 Dodany ust. 3b łącznie z pkt, 1),2),3) przez w § 1 ust.1 pkt 1 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 

listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na 
wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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1) 12 dla osób fizycznych - 6000,00 zł na jeden lokal, 

2) 13 dla wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych - 6000,00 zł na jeden lokal, 

3) 14 dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów 

publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - 6000,00 zł na lokal, 

2. Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

3. 15 Kwota dotacji, która została określona dla wnioskowanego przedsięwzięcia określonego w § 2 ust. 1 może 

ulec podwojeniu jeśli wnioskodawca wykaże, że w okresie do 4 lat przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 

do zmiany systemu ogrzewania, została wykonana termomodernizacja nieruchomości. Dodatkowa kwota dotacji 

nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego termomodernizacji. W przypadku faktur za termomodernizację 
wystawionych na wspólnotę albo spółdzielnię mieszkaniową koszt kwalifikowany dla wnioskowanego do dotacji 
lokalu określa się w oparciu o udział w części wspólnej nieruchomości. 

4.16 Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie termomodernizacji budynku w terminie określonym 
w ust. 3 jest protokół odbioru końcowego z wykonanych prac. 

§ 4. 1.17 Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest koszt nowego źródła ciepła. 
Do dodatkowych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu instalacji grzewczej nieekologicznej, 

koszty instalacji ciepłej wody użytkowej, koszty instalacji ogrzewczej wodnej lub powietrznej, koszty urządzeń 
obsługujących źródło ciepła lub instalację ogrzewczą, koszty wkładu kominowego lub dobudowanego komina, 
koszty montażu wyżej wymienionych elementów oraz koszty materiałów budowlanych użytych w tym celu. 

Dodatkowe koszty kwalifikowane nie są podstawą do przyznania dotacji jeśli inwestycja nie była powiązana 
z likwidacją nieekologicznej instalacji grzewczej i jej zmianą na spełniającą wymogi niniejszego regulaminu. 

2. Koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia: 

1) zakup używanych urządzeń grzewczych, 

2) koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

3) koszty eksploatacji systemów grzewczych, 

4) koszty zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze, 

5) 18 koszty transportu, 

6) koszty wykonania projektu budowy lub projektu przebudowy systemu grzewczego, 

12 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 2 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

13 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 3 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

14 W brzmieniu obowiązującym od 1.01.2021 r. , ustalonym przez w § 2 pkt 4 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice 

z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na 
wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

15 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 12 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

16 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 13 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

17 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 4 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

18 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 15 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 
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7) 19 koszty wykonania przyłącza do budynku. 

§ 5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% lokalu 

wnioskowanego do dotacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Jeśli część powierzchni lokalu 

wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej jest równa lub mniejsza niż 50% to koszty 

kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na tę działalność. 

§ 5a. 20 Udzielanie dotacji w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której przyznanie następuje 
zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 

24 grudnia 2013 r.) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu miasta Gliwice 

§ 621 . 1. Wniosek [formularz UM Gliwice] o dotację do Prezydenta Miasta składa inwestor. 

2. Inwestora może reprezentować osoba upoważniona w zakresie określonym tym upoważnieniem. 

3. Do wniosku załącza się: 

1) oświadczenie [formularz UM Gliwice], 

2) zgodę właściciela budynku i lokalu na wykonanie inwestycji, 

3) w przypadku urządzeń: 

a) 22 utracił moc 

b) 23 na paliwo olejowe lub gazowe: 

- opinię uprawnionego podmiotu potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu 

kominowego oraz wykonania wentylacji lub protokół odbioru instalacji, 

c) w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

- 24 protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

d) w przypadku ogrzewania elektrycznego: 

19 Dodany przez § 1 ust.1 pkt 5 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

20 Dodany przez w § 1 pkt 16 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
21) Zgodnie z § 3 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska: „Do 

wniosków, o których mowa w § 6 załącznika nr 1 i § 6 załącznika nr 2 do uchwały Nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 

13 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, z tym zastrzeżeniem, że dla wniosków składanych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na pokrycie części 

kosztów instalacji na paliwa stałe odebranych w roku 2020 stosuje się przepisy obowiązujące w dniu 31.12.2020 r.” 
22 Utracił moc z dniem 01.01.2021 r. zgodnie w § 2 pkt 5 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
23 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 6 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 

przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
24 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 19 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 
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- protokół odbioru/uruchomienia sporządzony przez instalatora z uprawnieniami, za wyjątkiem przypadków, 
w których zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy montaż i uruchomienie urządzenia elektrycznego przez 
uprawnionego instalatora nie jest wymagane, 

4) 25 faktury lub rachunki imienne przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku 

faktur obejmujących w części zakres robót lub usług niekwalifikowanych wniosek należy uzupełnić 
o zestawienie stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data 

wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie winno być sporządzone przez wystawcę faktury lub 

rachunku i obejmować zakres materiałów i usług ujętych na fakturze wraz z ich cenami. Ponadto w przypadku 

płatności przelewem należy dołączyć "potwierdzenie transakcji" wykonanego przelewu, 

5) 26 w przypadku wykonania termomodernizacji budynku, o której mowa w § 3 ust. 3 do wniosku załącza się 

faktury lub rachunki potwierdzające wykonanie termomodernizacji oraz protokół jej odbioru lub oświadczenie 
o zakończeniu prac w przypadku robót wykonywanych systemem gospodarczym 

6) wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo: 

a) uchwałę powołującą Zarząd oraz umowę o zarządzanie (jeżeli została podpisana), 

b) zestawienie lokali podlegających dotacji [formularz UM Gliwice], 

7) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokument 
upoważniający do występowania w obrocie prawnym. 

8) 27 W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis: 

a) formularz określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. 

zmianami), 

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 
otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Wymienione w ust. 3 pkt. 2-7 załączniki należy przedłożyć w oryginałach do wglądu natomiast do wniosku 
dołączyć ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę 
i opatrzone datą. 

§ 7. 1. Dotacja z budżetu miasta Gliwice jest udzielana na zadania odebrane w roku bieżącym lub 
poprzedzającym złożenie wniosku. 

2. O terminie zakończenia inwestycji świadczy w przypadku ogrzewania: 

1) 28 gazowego lub olejowego - data sporządzenia opinii uprawnionego podmiotu potwierdzającej prawidłowość 
podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji lub protokół odbioru instalacji 

w przypadku przyłączenia lokalu do istniejącego źródła ciepła, 

25 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 20 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

26 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 21 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

27 Dodany przez w § 1 pkt 22 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
28 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 7 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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1a) 29 na paliwo stałe - data sporządzenia opinii uprawnionego podmiotu potwierdzającej prawidłowość podłączenia 
urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji, 

2) elektrycznego - data sporządzenia protokołu odbioru/uruchomienia instalacji podpisanego przez uprawnionego 
instalatora lub w przypadku montażu i uruchomienia urządzenia elektrycznego przez wnioskodawcę o terminie 

zakończenia inwestycji świadczy data sprzedaży widniejąca na fakturze o której mowa § 6 ust. 3 pkt 4), 

3) 30 z miejskiej sieci ciepłowniczej - data sporządzenia protokołu odbioru wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania 

3. 31 Do dotacji kwalifikuje się zadania zrealizowane w budynkach oddanych do użytkowania przed 1 września 

2017 roku. 

§ 8. 1. Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych inwestycji przyjmowane są na bieżąco i są rozpatrywane 
przynajmniej raz na kwartał na posiedzeniu Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego 
upoważnioną. 

2. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone 

w ubiegłym kwartale. 

3. Wykaz wniosków zakwalifikowanych do przyznania dotacji Komisja przedkłada do zatwierdzenia 

Prezydentowi Miasta lub osobie przez niego upoważnionej. 

4. Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy miastem Gliwice a wnioskodawcą, która 

określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

2) wysokość dotacji udzielonej wnioskodawcy i tryb płatności, 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

4) tryb kontroli wykonanego zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

5. Rozliczenie dotacji następuje poprzez wykazanie za pomocą faktur i rachunków wysokości poniesionych 
wydatków oraz w oparciu o protokół z wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania. W razie konieczności 

Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona w celu rozliczenia dotacji może żądać od wnioskodawcy 

dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

6. Przed podpisaniem umowy przeprowadzana jest wizja lokalna potwierdzająca wykonanie inwestycji. 

7. 32) Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich instalacji grzewczych nieekologicznych, która 

polega na ich całkowitym usunięciu z lokalu i jego pomieszczeń przynależnych oraz pomocniczych, z zastrzeżeniem 
7a. W przypadku likwidacji kotłów jest to związane z ich zezłomowaniem. Nie jest wystarczające odłączenie 
kotłów/kuchni/pieców węglowych od instalacji czy przewodów kominowych. 

7a. 33) Od powyższej zasady sformułowanej w ust. 7 można odstąpić pod następującymi warunkami : 

- w przypadku adaptacji pieców węglowych na akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, 

29 Dodany przez w § 1 pkt 24 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
30 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 25 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

31 Dodany przez w § 1 pkt 26 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
32 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 27 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

33 Dodany przez w § 1 pkt 28 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
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- w przypadku objęcia pieca ochroną konserwatora zabytków (potwierdzone pisemną opinią konserwatora) 

z równoczesnym odcięciem pieca od przewodu kominowego, 

- w przypadku kominków na drewno dopuszcza się posiadanie w lokalu jednego urządzenia grzewczego tego typu 

pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub 

powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie stanowi dodatkowe 

źródło ciepła o walorach dekoracyjnych. 

8.34 Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. 

9. W sprawach szczególnie skomplikowanych oraz nie określonych w niniejszym Regulaminie decyzję 
o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Komisja. 

10. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia Komisji. 

11. 35 Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane, zachowują ważność a wypłata 

dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku, pod warunkiem 

zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie miasta Gliwice. 

12. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia warunków zawartych w umowie, w okresie do 10 lat od dnia 

podpisania umowy oraz w przypadku stosowania paliw niezgodnych z dokumentacją techniczno - ruchową kotła 
i wykorzystywaniem kotła do spalania odpadów cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za 

zwłokę, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi do budżetu miasta 
Gliwice. 

13. W przypadku zbycia lokalu, dla którego została przyznana dotacja warunki zawarte w umowie przechodzą 
na kolejnego nabywcę. Sprzedawca lokalu jest zobowiązany poinformować o tym nabywcę. 

14. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 12 niniejszego paragrafu 

wynosi 15 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

34 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 8 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

35 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 29 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/497/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 października 2016 r. 

Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na pokrycie kosztów 

wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Rozdział 1. 
Zasady ogólne 

§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu miasta Gliwice, zwana dalej dotacją, jest udzielana na dofinansowanie 
inwestycji, których efektem jest wytwarzanie energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

2. O dotację mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, z zastrzeżeniem 
§ 5, 

2) wspólnoty mieszkaniowe, 

3) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych 

będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

4) 36 spółdzielnie mieszkaniowe, 

§ 2. 1. Do dotacji kwalifikuje się przedsięwzięcia polegające na zakupieniu i zainstalowaniu następujących 

urządzeń: 

1) wodnych kolektorów słonecznych, 

2) 37 kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania biomasy, z automatycznym załadunkiem paliwa, bez 
dodatkowego rusztu i bez możliwości jego montażu, spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji według 

normy przenoszącej normę EN 303-5. Kocioł jest uznawany za kocioł na biomasę jeśli takie paliwo jest jedynym 

paliwem wymienionym w dokumentacji techniczno ruchowej, 

3) 38 pomp ciepła posiadających znak jakości EHPA-Q lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark, 

2. Niezależnie od zmiany właściciela lokalu i ilości systemów grzewczych we wnioskowanym 
lokalu dotacja przyznawana jest jednorazowo na jeden system. 

§ 3. 1. Dotacja z budżetu miasta Gliwice wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) 50% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku wodnych kolektorów słonecznych, 

2) 70% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku kotłów na biomasę, 

3) 50% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku pomp ciepła. 

2. 39 Dotacja nie może wynieść więcej niż: 

1) dla osób fizycznych - 4 000,00 zł w przypadku przedsięwzięć określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 10 000,00 zł 
w przypadku przedsięwzięcia określonego w § 2 ust. 1 pkt 3, 

36 Dodany przez w § 1 pkt 30 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
37 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 31 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

38 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 32 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 

dotyczące ochrony środowiska. 
39 W brzmieniu obowiązującym od 1.01.2021 r. , ustalonym przez w § 2 pkt 6 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice 

z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na 

wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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2) dla wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych - na jedno mieszkanie 4 000,00 zł w przypadku przedsięwzięć 
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 10 000,00 zł w przypadku przedsięwzięcia określonego w § 2 ust. 1 pkt 3, 

3) dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - na jeden lokal 4 000,00 zł w przypadku 

przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 10 000,00 zł w przypadku przedsięwzięcia określonego 

w § 2 ust. 1 pkt 3, 

3. Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 4. 1.40 Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia są koszty dotyczące nowego systemu OZE, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, do których zalicza się koszty jego montażu oraz koszty materiałów budowlanych i urządzeń 

wchodzących w jego skład. Do kosztów kwalifikowanych włącza się koszt wkładu kominowego lub dobudowanego 

komina. 

2. Koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia: 

1) zakup używanych urządzeń grzewczych, 

2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, 

3) koszty eksploatacji systemów grzewczych, 

4) 41 koszty transportu, 

5) koszty wykonania projektu budowy lub projektu przebudowy systemu grzewczego. 

3. Koszt kwalifikowany grupy odnawialnych źródeł energii połączonych w moduły tworzące system określa się 
po zsumowaniu kosztów kwalifikowanych pojedynczych źródeł. 

§ 5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% lokalu 

wnioskowanego do dotacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Jeśli część powierzchni lokalu, 
wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej jest równa lub mniejsza niż 50%, to koszty 

kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na tę działalność. 

§ 5a. 42 Udzielanie dotacji w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której przyznanie następuje 
zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 

24 grudnia 2013 r.) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.). 

40 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 35 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

41 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 36 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

42 Dodany przez w § 1 pkt 37 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
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Rozdział 2. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej 

z budżetu miasta Gliwice 

§ 643 . 1. Wniosek [ formularz UM Gliwice] o dotację do Prezydenta Miasta składa inwestor. 

2. Inwestora może reprezentować osoba upoważniona w zakresie określonym tym upoważnieniem. 

3. Do wniosku załącza się: 

1) oświadczenie [formularz UM Gliwice], 

2) zgodę właściciela budynku i lokalu na wykonanie inwestycji, 

3) dokumentację odbioru, którą stanowi: protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez 
uprawnionego instalatora, 

4) 44 faktury lub rachunki imienne przedstawiające poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku 

faktur obejmujących w części zakres robót lub usług niekwalifikowanych wniosek należy uzupełnić 
o zestawienie stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data 

wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie winno być sporządzone przez wystawcę faktury lub 

rachunku i obejmować zakres materiałów i usług ujętych na fakturze wraz z ich cenami. Ponadto w przypadku 

płatności przelewem należy dołączyć "potwierdzenie transakcji" wykonanego przelewu, 

5) w przypadku ogrzewania na paliwo biomasowe dodatkowo: 

a) 45 zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki 
akredytującej w Europie, potwierdzające spełnienie klasy 5 normy przenoszącej normę EN 303-5, 

b) kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła, 

c) 46 opinię uprawnionego podmiotu ustalającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego 

oraz wykonania wentylacji kotłowni, 

6) w przypadku kolektora słonecznego dodatkowo: 

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu Solar Keymark, 

b) w przypadku kolektora o wysokości powyżej 3 m instalowanego na obiekcie budowlanym - kopia 

potwierdzenia przyjętego zgłoszenia robót budowlanych lub kopia potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu 

do zgłoszenia, 

c) dokumentację fotograficzną potwierdzającą zainstalowanie wodnych kolektorów słonecznych na obiekcie 
wraz z podpisem, datą i adnotacją wnioskodawcy na odwrocie: "Stan aktualny na dzień złożenia wniosku -
dotyczy wnioskowanego obiektu przy ul. /adres/", 

7) w przypadku pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dodatkowo: 

a) oświadczenie [formularz UM Gliwice]: 

43 Zgodnie z § 3 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska : 

„Do wniosków, o których mowa w § 6 załącznika nr 1 i § 6 załącznika nr 2 do uchwały Nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu wpływu wniosku do Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, z tym zastrzeżeniem, że dla wniosków składanych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na 

pokrycie części kosztów instalacji na paliwa stałe odebranych w roku 2020 stosuje się przepisy obowiązujące w dniu 
31.12.2020 r.” 

44 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 38 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

45 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 39 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

46 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.2 pkt 1 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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- o wykonaniu odwiertów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prac geologicznych, 

- o uzyskaniu wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w przypadku poboru wód i zrzutu wód wydanego 
przez Prezydenta Miasta Gliwice, 

b) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) 47 kopia certyfikatu EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark; 

7a) 48 w przypadku pompy ciepła innej niż z wymiennikiem gruntowym dodatkowo kopia certyfikatu EHPA-Q lub 

CEN Heat Pump Keymark 

8) Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo: 

a) uchwałę powołującą Zarząd oraz umowę o zarządzanie (jeśli została podpisana), 

b) zestawienie lokali podlegających dotacji [formularz UM Gliwice], 

9) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku zobowiązane są przedłożyć dodatkowo dokument 
upoważniający do występowania w obrocie prawnym. 

10) 49 w przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis: 

a) formularz określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. 

zmianami), 

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 
otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Wymienione w ust. 3 pkt 2-9 załączniki należy przedstawić w oryginałach do wglądu, natomiast do wniosku 
dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę 
i opatrzone datą. 

§ 7. 1 Dotacja z budżetu miasta Gliwice jest udzielana na zadania odebrane w roku bieżącym lub 
poprzedzającym złożenie wniosku. 

2. O terminie zakończenia inwestycji świadczy data sporządzenia protokołu odbioru/uruchomienia instalacji lub 
w przypadku kotłów na biomasę data sporządzenia opinii zakładu kominiarskiego potwierdzającej prawidłowość 
podłączenia urządzenia do przewodu kominowego. 

§ 8. 1.50 Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych inwestycji przyjmowane są na bieżąco i są 
rozpatrywane przynajmniej raz na kwartał na posiedzeniu komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Gliwice lub 

osobę przez niego upoważnioną, według kolejności ich złożenia. 

2. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone 

w ubiegłym kwartale. 

3. Wykaz wniosków zakwalifikowanych do przyznania dotacji Komisja przedkłada do zatwierdzenia 

Prezydentowi Miasta lub osobie przez niego upoważnionej. 

47 W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 40 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

48 Dodany przez w § 1 pkt 41 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
49Dodany przez w § 1 pkt 42 uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące 

ochrony środowiska. 
50 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.2 pkt 2 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 

przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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4. Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy miastem Gliwice a wnioskodawcą, 
która określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

4) tryb kontroli wykonywania zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

5. Rozliczenie dotacji następuje poprzez wykazanie za pomocą faktur i rachunków wysokości poniesionych 
wydatków, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. W razie konieczności Prezydent Miasta lub osoba przez niego 
upoważniona w celu rozliczenia dotacji może żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

6. Przed podpisaniem umowy, w przypadkach szczególnych wskazanych przez Komisję, może być 
przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania. W trakcie wizji zostaje spisany protokół 
z oględzin przedmiotowej instalacji, który uwzględnia się przy rozliczeniu dotacji. 

7. 51 Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. 

8. O terminie odbioru umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie ewentualnie pisemnie. 

9. W sprawach szczególnie skomplikowanych oraz nie określonych w niniejszym Regulaminie decyzję 
o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Komisja. 

10 Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia Komisji. 

11. Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel 

środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności 
w następnym roku, pod warunkiem zabezpieczania środków w planie budżetu miasta Gliwice. 

12. W przypadku stwierdzenia braku spełniania warunków zawartych w umowie, w okresie do 10 lat od dnia 

podpisania umowy oraz w przypadku stosowania paliw niezgodnych z dokumentacją techniczno-ruchową kotła 
biomasowego lub przy wykorzystywaniu kotła do spalania odpadów cała kwota uzyskanej dotacji wraz 
z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych, podlega 

zwrotowi do budżetu miasta Gliwice. 

13. W przypadku zbycia lokalu, dla którego została przyznana dotacja, warunki zawarte w umowie przechodzą 

na kolejnego nabywcę. Sprzedawca lokalu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nabywcę. 

14. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 12 niniejszego paragrafu 

wynosi 15 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

51 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.2 pkt 3 uchwały nr XXXI/654/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 

przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/497/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 października 2016 r.52) 

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

imię, nazwisko/nazwa firmy 

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

adres zamieszkania/siedziba firmy 

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

NIP 

Oświadczenie 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zmianami), 
a także § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały oświadczam, iż: 

*1. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 
pomoc de minimis o łącznej wartości brutto ………………. zł, stanowiącej równowartość ………………. euro. 

*2. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 
pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie o łącznej wartości brutto………………. zł, stanowiącej 
równowartość ………………. euro. 

*3. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 
pomocy de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze środków publicznych. 

*4. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013** 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze 
środków publicznych. 

……….………………………………. 

(podpis przedsiębiorcy lub osób 

upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 

* niewłaściwe skreślić 

** 

1) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków; 

2) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 

3) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie 
z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 

4) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej 

członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 

członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 

52) W brzmieniu ustalonym przez w § 1 pkt 1a uchwały Nr XVI/330/2020 Rady Miasta Gliwice z 25 czerwca 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia 
dotyczące ochrony środowiska. 

Strona 1 



 

 

      

  

 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek z powyższych stosunków, za pośrednictwem jednej 
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno 

przedsiębiorstwo. 
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