UCHWAŁA NR XLIX/729/14
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.03.2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami
termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a
ust.1 pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze:
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.03.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze dokonuje się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 2 dopisuje się podpunkt nr 6) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.
2. § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: Dotacja celowa udzielana będzie ze środków pochodzących
z pożyczki udzielanej Miastu Zabrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze, zwanego w dalszych
postanowieniach niniejszej uchwały Programem.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Warunkiem udzielenia dotacji Inwestorowi na prace wymienione
w § 1 ust. 2 pkt. 2,3,4,5 i 6 jest posiadanie przez niego wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła.
4. §3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie prac
termomodernizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt.1,2,3,4,5 i 6 niniejszej uchwały, jest złożenie przez
Inwestora w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Zabrze
punktach na terenie miasta Zabrze wniosku o udział w Programie.
5. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Zarejestrowane wnioski uczestników Programu realizowane będą wg
kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków budżetu miasta Zabrze pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Kwota dofinansowania będzie ustalana na podstawie kosztorysu
uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, których rodzaj będzie zgodny z wymaganiami
Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku usunięcia w okresie do 5 lat od uzyskania
dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych czy źródła ciepła na które
udzielona została dotacja oraz zamontowaniu drugiego źródła ciepła w tym samym okresie Inwestor zwróci
uzyskane dofinansowanie w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze
mgr Marian Czochara
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