Projekt
z dnia 3 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta u którego będzie
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 r.
poz. 713), oraz art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 22 ze zmianami),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju oraz Komisję Ochrony
Powietrza, Ekologii i Przemysłu,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjąć sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane
przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika, oraz wysokość tego
wkładu.
§ 2. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące znaczenie użytych w niej wyrażeń:
1) beneficjent – osoba, która zawarła z Miastem umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach
programu "Stop Smog";
2) program "Stop Smog" – program wdrażany przez Miasto Rybnik umożliwiający realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 22 ze zmianami), w części ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie
porozumienia zawieranego z ministrem właściwym do spraw gospodarki;
3) przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie i realizacja
ulepszeń o których mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zmianami);
4) regulamin – regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika przyjęty odrębną uchwałą Rady Miasta Rybnika;
5) wkład własny – wkład finansowy jaki beneficjent zobowiązał się zaangażować do realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
6) umowa – umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
§ 3. Określa się wkład własny w wysokości 10% kosztu przedsięwzięcia niskoemisyjnego określonego
w umowie.
§ 4. Wkład własny wnoszony jest przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika, wskazany
w umowie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
§ 5. Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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