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Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godziny 9.00 do 

godziny 13.00 przy Palmiarni Miejskiej w Gliwicach odbędzie się 
spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie ,,Programu 
Czyste Powietrze”. Spotkanie to jest skierowane do właścicieli  
i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy chcą 
uzyskać dofinansowanie do wymiany przestarzałych systemów  
grzewczych na system proekologiczny, termoizolację budynku lub  
do odnawialnych źródeł energii. 
 Jednocześnie zawiadamiam, że Uchwałą NR XVI/330/2020 

przyjętą w dniu 25.06.2020 r. został zmieniony regulamin udzielania 
dotacji celowej do zmian systemów grzewczych ze środków budżetu  
Miasta Gliwice. Główną intencją zmiany uchwały jest rozszerzenie 
zakresu kosztów kwalifikowanych (uwzględniono koszt montażu oraz 
całej instalacji grzewczej). Ponadto od 1 stycznia 2021 r. zwiększony 
zostanie poziom dotacji z 4 tys. zł do 6 tys. zł przy likwidacji 
węglowych systemów grzewczych i z 8 tys. do 10 tys. zł dla pomp 

ciepła. Z kolei maksymalna kwota dotacji przy likwidacji węglowych 
systemów grzewczych wraz z termoizolacją budynków wyniesie do 
12 tys. zł.  Kolejną istotną zmianą jest umożliwienie powtórnego 
przyznania dotacji w sytuacji, gdy pierwsza dotacja przyznana była do 
kotła węglowego obecnie niespełniającego wymogów śląskiej uchwały 
antysmogowej. Poszerzono również krąg podmiotów ubiegających się 
o dotację o spółdzielnie mieszkaniowe. Ponadto wprowadza się 

dofinansowanie systemów mieszanych, które przed wnioskowaną 
zmianą instalacji  tylko w części były ekologiczne. Z kolei brak 
dofinansowania od 2021 r. do kotłów na paliwa węglowe jest 
podyktowany troską o jakość powietrza w Gliwicach – pozwoli jednak 
wnioskodawcom na zakończenie rozpoczętych inwestycji i złożenie 
wniosku o dotację celową budżetu miasta w roku 2020 r. 

Proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród 
mieszkańców Państwa dzielnic oraz zwrotną informację o formie, 

w jakiej Rada Dzielnicy te informacje będzie przekazywała 
mieszkańcom.  

 
 
 
    Adam Neumann 
    Prezydent Miasta Gliwice 

 
    /dokument podpisany elektronicznie/ 



 

 
Otrzymują: 

 
1. RADA DZIELNICY BAILDONA: osiedlebaildona@gmail.com 
2. RADA DZIELNICY BOJKÓW : kaa.krajewska@gmail.com 
3. RADA DZIELNICY BRZEZINKA:  krzysztof.czapla@polsl.pl 
4. RADA DZIELNICY KOPERNIKA: witold.kapuscinski@wp.pl 
5. RADA DZIELNICY ŁABEDY:  sabina.gorczyca-kamaj@wp.eu 
6. RADA DZIELNICY OBRONCÓW POKOJU: bsuperat@wp.pl 

7. RADA DZIELNICY OSTROPA: wieczorek.l@o2.pl 
8. RADA DZIELNICY SIKORNIK : hojow@wp.pl 
9. RADA DZIELNICY SOSNICA: jerzy.zielen@vp.pl 
10. RADA DZIELNICY STARE GLIWICE: zajac.michal@interia.pl 
11. RADA DZIELNICY SRÓDMIESCIE: kaemjot@wp.pl 
12. RADA DZIELNICY TRYNEK: annkaj@poczta.fm 
13. RADA DZIELNICY WILCZE GARDŁO :jarekmalik@o2.pl 

14. RADA DZIELNICY WOJSKA POLSKIEGO:   
      jacek.trochimowicz@gmail.com 
15. RADA DZIELNICY ZATORZE: z.trzeszkowska@gmail.com 
16. RADA DZIELNICY ZERNIKI: stan.franiel@gmail.com 

 

 

 
Kopia: ŚR a/a. 


