
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały NR VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2019-2022" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 poz. 1461), 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na lata 2019-2022" wprowadza się następujące zmiany: 

1) W punkcie VIII załącznika zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

„W latach 2019-2022 planuje się dofinansować co najmniej 1684 nowych źródeł ciepła.”; 

2) W punkcie XII załącznika zapis w * pod tabelą otrzymuje następujące brzmienie: 

„*- W programie zakłada się zmianę ilości kotłów w danym roku z zachowaniem ilości kotłów 
realizowanych w całym Programie w ilości co najmniej 1684 szt.”; 

3) W punkcie XIV załącznika § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ Wymianie/montażowi podlegać będzie co najmniej 1684 urządzeń w latach 2019-2022.”. 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4.  

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

Projekt uchwały dotyczy zmiany w obowiązującym Programie ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla 

Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022". Zmiana dotyczy ilości kotłów możliwych do 

dofinansowania w Programie w którym założono liczbę 1684 jako maksymalną liczbę inwestycji 

przewidzianych do dofinansowania w latach 2019-2022. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie 

mieszkańców i liczbę już złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania (przekroczony limit) 

wprowadza się zmianę w regulaminie polegającą na określeniu liczby 1684 jako minimalnej. 

Wprowadzenie zmian w regulaminie jest niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie Miastu pożyczki przez 

WFOŚiGW w roku 2022 r., celem realizacji wszystkich wnioskowanych przez mieszkańców inwestycji.  

Zadanie jest przewidziane do dofinansowania w ramach pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych 

planowanych do dofinansowania przez Fundusz (priorytetowy kierunek działań OA 1.4. wdrażanie 

obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych). 

Rządowy Program "Czyste Powietrze", w ramach którego również można otrzymać dofinansowanie m.in. 

do wymiany źródeł ciepła, podobnie jak ulga termomodernizacyjna wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, są niezależne. Łączenie 

dofinansowań gminnych z dofinansowaniami w ramach Rządowego Programu "Czyste Powietrze" oraz ulgi 

termomodernizacyjnej jest dozwolone ( łączna kwota dofinansowania nie może przekraczać 100% kosztów 

kwalifikowanych). 
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