Projekt
Uchwała Nr…………..

Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój
z dnia ……………….r.

w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.994r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 400a ust.1 pkt 2, 21, 22 i 403 ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018.poz.799 r. z późniejszymi
zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala

§ 1.
Ustala się wysokość oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i
kontroli oraz wysokość kwoty dotacji określają załączniki nr 1 – 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z wpływów z
tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wysokość na poszczególne zadania i podmioty
na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
Uchwała nr XVII.164.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uzasadnienie
Miasto Jastrzębie-Zdrój ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, które stanowią dochody budżetu miasta, dofinansowuje zadania realizowane przez
osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska takie, jak zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów
grzewczych ,pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i budowę przyłączy kanalizacji
sanitarnych do budynków. W ramach państwowego monitoringu środowiska Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonuje oceny jakości powietrza w
województwie śląskim. W wyniku utrzymujących się w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 opracowany jest dla
miasta Jastrzębie-Zdrój program ochrony powietrza mający na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych i docelowych. Głównym celem postawionym w tym programie jest ochrona
zdrowia mieszkańców województwa śląskiego poprzez realizację zadań polegających na
likwidacji niskiej emisji, która to jest główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych
PM10 i PM2,5. Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany promujące bezemisyjne systemy
ogrzewania budynków poprzez zwiększenia kwoty dotacji dla takich inwestycji jak; ogniwa
fotowoltaiczne, powietrzne i gruntowe pompy ciepła służących do ogrzewania budynku. Ponadto,
mając na uwadze graniczne terminy wymiany pozaklasowych urządzeń grzewczych zawarte w
uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego (pierwszy termin do końca 2021 r.) zmiany
dotyczą również zwiększenia kwoty dotacji w przypadku likwidacji pozaklasowych kotłów c.o
Podejmowane działania mają zachęcić mieszkańców do montażu tych urządzeń w swoich
gospodarstwach domowych, co w efekcie przyczyni się to do systematycznej poprawy jakości
powietrza w naszym mieście.
Dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w proponowanych zasadach przyznawania
dotacji będzie realizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w
budżecie miasta.
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