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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy należy m. in.
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie realizacji przedsięwzięć
związanych z ochroną wód i powierzchni ziemi oraz przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza
i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Ustawa stanowi także, że finansowanie to
może polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy, na zasadach określonych przez radę
gminy w drodze uchwały.
Warunki na których dofinansowanie odbywa się na terenie Rybnika, określone zostały w przyjętej
w dniu 17 listopada 2016 r. przez Radę Miasta Rybnika uchwale nr 432/XXVII/2016 w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa
w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Realizacja uchwały wskazała na konieczność modyfikacji jej wybranych zapisów oraz
uzupełnienia o kwestie dotychczas pominięte, co przełoży się na uskutecznienie jej realizacji.
Najważniejsze zmiany to:
Poszerzony został katalog kotłów spełniających wysokie standardy emisyjne określone normą
PN-EN 303-5:2012, na które wnioskodawca może uzyskać dotację. Obok kotłów, których standardy
emisyjne potwierdzone zostały stosownym certyfikatem energetyczno-emisyjnym wystawionym przez
jednostkę posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), akceptowane będą również
urządzenia dla których powyższe wymagania potwierdzone zostały przez którąkolwiek z jednostek
akredytujących w Europie, będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji. Takie uregulowanie będzie zgodne z przyjętą w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą antysmogową.
Przywołana została również definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, która funkcjonuje
w prawie budowlanym, co jest istotne z punktu widzenia wnioskodawców ubiegających się o dotację
do termomodernizacji budynku. Dotacja taka obejmuje bowiem wyłącznie ten rodzaj zabudowy
mieszkaniowej.
Uregulowana została również kwestia pomniejszenia wysokości dotacji w sytuacji, kiedy
w budynku mieszkalnym gdzie realizowane jest inwestycja, prowadzona jest również działalność
gospodarcza. Wysokość dotacji liczona będzie w odniesieniu do kosztów, które poniósł dotowany
pomniejszonych o udział procentowy przypadający na powierzchnię, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza.
Istotne zmiany dotyczą trybu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dotację. Odrzuceniu
podlegać będą wnioski niekompletne, które dotychczas mogły być przez wnioskodawcę uzupełniane
po złożeniu. W rezultacie wnioskodawca zabierał „miejsce” mieszkańcom, którzy odkładali złożenie
wniosku do momentu jego skompletowania.
Wprowadzona została także możliwość tworzenia listy rezerwowej wniosków obejmująca te wnioski,
których rozpatrzenie nie było możliwe ze względu na wyczerpanie środków finansowych.
Rozpatrzenie takich wniosków będzie teraz możliwe w dwóch przypadkach tj. zwiększenia
w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystania pełnej kwoty dotacji przez
dotowanych. W rezultacie pozwoli to na znacznie skuteczniejsze wykorzystanie kwoty środków
zaplanowanych na dotacje w budżecie miasta, pozwalając na realizację znacznie większej liczby
inwestycji. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji podyktowane było bowiem często
rezygnacją osób z którymi podpisano umowę, jak również samym jej pomniejszeniem wynikłym
z rozliczeń, w efekcie czego powstawały znaczne oszczędności.
W kwestii potwierdzenia faktu likwidacji starego źródła ciepła, co jest warunkiem niezbędnym
uzyskania dotacji, uwzględniono również dokumentowanie robót rozbiórki pieców kaflowych lub
trzonów kuchennych przez dotowanego, dla których nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego
dokumentu zezłomowania. W takim przypadku wystarczającym będzie protokół potwierdzający
wykonanie robót.
Proponowane zmiany są wynikiem z jednej strony oceny i analizy realizacji uchwały
dotacyjnej w 2017 r., z drugiej koniecznością dostosowania jej zapisów do obowiązujących przepisów
prawa (uchwała antysmogowa), zmierzając w efekcie do usprawnienia mechanizmów
odpowiedzialnych za jej realizację.

