
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.155.2017
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.39.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 lutego 
2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania dotacji do modernizacji systemów ogrzewania i montażu 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. ze zm.) 
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. ze zm.), realizując 
zadania zawarte w: „Programie Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2019” 
przyjętym uchwałą Nr XXVI/262/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., aktualizacji 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020” przyjętej uchwałą Nr 
XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., „Programie ochrony powietrza 
dla terenów województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętym uchwałą Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. oraz zgodnie z § 4 uchwały Nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym ze środków 
budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.39.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 9 lutego 2017 r. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotacja do modernizacji systemu ogrzewania oraz montażu instalacji wykorzystującej 
odnawialne źródło energii przysługuje jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub niezależnie 
ogrzewane mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Dotacji nie podlegają inwestycje wykonane 
i dofinansowane w ramach innych programów ograniczenia niskiej emisji realizowanych przez 
Miasto Wodzisław Śląski. Jednoczesna realizacja inwestycji określonych w  § 
3 pkt 1 i pkt 2 w budynku mieszkalnym uprawnia do otrzymania dotacji niezależnie do 
modernizacji ogrzewania oraz do montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii. 
W przypadku uzyskania przez inwestora dofinansowania do inwestycji również ze środków 
WFOŚiGW, łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów inwestycji.”.

§ 2. 

Pozostałe zapisy niniejszego zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Id: 8A89FA1F-3144-4019-AD00-5E7934FBB3F0 Strona 1



§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca
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