Projekt

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań
własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż finansowanie
ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu dotacji celowej
z budżetu gminy osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną
środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji
oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy
w drodze uchwały.
Dotychczas zasady udzielania dotacji na terenie Gminy Wrocław regulowane były uchwałą
nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie
ogrzewania węglowego na proekologiczne. Uchwała ta uwzględniała wytyczne ogłoszonego przez
NFOŚiGW programu pt. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA” oraz stanowiła, że
źródłem finansowania programu będą opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjne kary
pieniężne pobieranie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, dotacja z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z uwagi na fakt, iż obecny program będzie funkcjonował tylko do końca pierwszego półrocza
2018 roku konieczne jest podjęcie nowej uchwały, dzięki której możliwa będzie kontynuacja działań
naprawczych polegających na obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych systemów
grzewczych poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych dla mieszkańców do likwidacji kotłów
węglowych na ekologiczne. Źródłem finansowania zadania będą środki pochodzące z opłat i kar
korzystanie ze środowiska oraz środki własne gminy. Planowane jest również uzyskanie
dofinansowania z innych zewnętrznych źródeł.
Środki finansowe na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2018 oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wrocławia. Pula środków będzie sukcesywnie zwiększana
w trakcie roku budżetowego w stopniu pozwalającym na udzielenie dotacji wszystkim osobom
decydującym się na zmianę systemu ogrzewania.
Realizacja niniejszej uchwały jest jednym z ważniejszych działań Miasta na rzecz poprawy jakości
powietrza na terenie Wrocławia. Stanowić ona będzie również narzędzie wspierające mieszkańców
Wrocławia w realizacji obowiązków wynikających z uchwały nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.

