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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.
Projektem uchwały objęte są dwa odrębne regulaminy przyznawania dotacji w zależności od rodzaju
przedsięwzięć, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i 2.

Uzasadnienie dot. Załącznika nr 1 do projektu uchwały:
W dniu 19 września 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste Powietrze”,
którego realizacja potrwa do 2029 r. „Czyste Powietrze” to program, którego głównym celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Należy zauważyć, że programem tym nie są objęte inwestycje realizowane w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, zatem w celu kompleksowego uskutecznienia działań ograniczających
niską emisję zasadnym jest, aby miasto skupiło swoje działania na dofinansowaniu przedsięwzięć w
tych obiektach.
Niniejszym projektem uchwały objęte są inwestycje dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł
ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym
wielorodzinnym.
O dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i osoby fizyczne.

Uzasadnienie dot. Załącznika nr 2 do projektu uchwały:
W zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej,
gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, kontynuowane będzie
wzorem lat ubiegłych udzielanie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni i
przepompowni ścieków z budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowy projekt uchwały nie przewiduje udzielania dotacji dla przedsiębiorców, wobec
czego nie podlega on zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest
skierowany do przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi, stąd wskazane kategorie podmiotów zostały wyłączone z ubiegania
się o dotacje. Katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania dotacji określa art. 403 ust. 4 ustawy
Prawo ochrony środowiska. Rada Miasta Rybnika określając zasady udzielania dotacji w oparciu o
ww. przepis zawęża krąg podmiotów, które mogą uzyskać dotację do osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych oraz osób prawnych.

