UCHWAŁA NR XXIV/341/20
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/257/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom
fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – przedsięwzięć
związanych z ochroną powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 400a art. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 pkt 14 lit. A i ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia

2001 r.

Prawo

Ochrony

Środowiska

(Dz. U.

z 2019 r.

poz. 1396 z późn.

zm.),

Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. W treści załącznika do uchwały nr XIX/257/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach
i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza
wprowadza się następuje zmiany:
1) w § 1 pkt 2 dodaje się ppkt 7) o treści: „7) Piece hybrydowe: pompa ciepła z kotłem gazowym lub pompa
ciepła z kotłem olejowym”;
2) w § 3 pkt 1 dodaje się ppkt 5) o treści: „5) 9000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku pieca
hybrydowego: pompa ciepła z kotłem gazowym lub pompa ciepła z kotłem olejowym”;
3) § 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Komisja powołana przez Prezydenta dokonuje odbioru końcowego prac
stanowiących podstawę rozliczenia dotacji na podstawie:
a) przeprowadzonych oględziny zainstalowanego źródła ciepła, lub
b) przedłożonych

przez

Wnioskodawcę

dokumentów

wymienionych

w§

4 pkt 12 wraz

z dołączoną

dokumentację zdjęciową nowej kotłowni (minimum 2 fotografie z widoczną datą ich wykonania),
oraz sporządza protokół z przyznania dotacji celowej, który zatwierdza Prezydent Miasta Mysłowice lub osoba
przez niego upoważniona”;
4) § 4 pkt 15 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanych urządzeń
lub pozytywnej weryfikacji dokumentów zawartych w § 14 pkt 13b”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
dr hab. Tomasz Papaj
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