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Ruszył pierwszy etap „Programu ogra-
niczenia niskiej emisji dla miasta Ty-
chy”. Mieszkańcy posiadający starego 
typu kotły grzewcze będą mogli uzy-
skać do 6 tys. zł dofinansowania na ich 
wymianę. Do końca tego roku przewi-
dziano 250 takich modernizacji. Nabór 
wniosków trwa od 21 kwietnia.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla 
miasta Tychy” (realizowany dzięki uzyska-
niu przez gminę pożyczki z wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej w Katowicach) jest skiero-
wany do mieszkańców, którzy posiadają 
domy jednorodzinne i korzystają z nieeko-
logicznych źródeł ciepła. w ramach tego 
programu można otrzymać dofinansowa-
nie na wymianę kotła, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub montaż kolektorów sło-
necznych. wysokość dofinansowania może 
wynieść 60 proc. wartości inwestycji, jednak 
nie więcej niż 6 tys. zł.
Przykładowo: jeżeli kosztorys na zakup 
i montaż kotła lub układu solarnego będzie 
opiewał na kwotę 9000 zł brutto, to dotacja 
celowa wynosić będzie 5400 zł (60 proc.), 
a wkład mieszkańca 3600 zł (40 proc.). Przy 
kosztorysie opiewającym na 10 000 zł dota-
cja celowa wynosić będzie 6000 zł (60 proc.), 
a wkład mieszkańca 4000 zł (40 proc.). Na-
tomiast przy kwocie 13.000 zł, dotacja celo-
wa wynosić będzie 6000 zł, natomiast wkład 
mieszkańca 7000 zł.
rozliczenie będzie przebiegało w nastę-
pujący sposób: mieszkaniec będzie zobo-
wiązany do wpłaty na konto bankowe wy-
konawcy wkładu własnego, wynikającego 
z kosztorysu i umowy trójstronnej, w termi-
nie 7 dni przed rozpoczęciem robót. wkład 
mieszkańca traktowany będzie jako zalicz-
ka na poczet zakupu materiałów i wyko-
nania prac. Pozostałą część wpłacać bę-
dzie Gmina Tychy po dokonanym odbiorze 
końcowym prac, na podstawie faktury VaT 
wystawionej przez wykonawcę.

Na co dofinansowanie?
Nieekologiczne źródła ciepła, na których 
wymianę można uzyskać dofinansowanie, 
to przede wszystkim węglowe kotły zasy-
powe. mieszkańcy, którzy posiadają taki 
kocioł, mogą wymienić go w ramach pro-
gramu na:

kotły na paliwa stałe (węgiel i biomasę) •	
5 klasy wg. PN-EN 303–5:2012,
kotły gazowe,•	
pompy ciepła,•	
podpięcie do miejskiej sieci ciepłow-•	
niczej.

możliwe jest też uzyskanie dotacji na wy-
mianę automatycznego (retortowego) ko-
tła węglowego lub kotła olejowego, jeżeli 
jest on starszy niż 8 lat. mieszkańcy, któ-
rzy posiadają kocioł gazowy starszy niż 8 
lat, również mogą starać się o dofinanso-
wanie, jednak tylko pod warunkiem wy-
miany go na nowoczesny kocioł gazowy, 
pompę ciepła lub podłączenia do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (bez możliwo-
ści wymiany na kocioł węglowy lub kocioł 
na biomasę).
Uwaga: właściciele nieekologicznych źró-
deł ciepła zlokalizowanych w centrum 
miasta będą mogli uzyskać dofinansowa-
nia wyłącznie na podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub ekologiczne źródło 
ciepła (inne niż węglowe, czy na biomasę 
5 klasy). Jedynie w przypadku negatywnej 
decyzji PEC Tychy w sprawie dostawy cie-
pła sieciowego, mieszkaniec będzie mógł 
uzyskać dofinansowanie na wymianę sta-
rego źródła ciepła na piec węglowy lub 
na biomasę 5 klasy. Informacje na temat 
warunków przyłączenia do sieci ciepłow-
niczej PEC Tychy zamieszczamy poniżej.
w ramach Programu możliwe będzie rów-
nież uzyskanie dofinansowania na montaż 
kolektorów słonecznych służących do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej, pod 
warunkiem posiadania już ekologiczne-
go źródła ciepła.

Złóż wniosek
wnioski można składać w Punkcie obsługi 
Klienta (PoK) w Tychach przy ul. Barona 
30, pokoju nr 216 (piętro I). w terminie 
od 21 kwietnia do 6 maja PoK będzie czyn-
ny w poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach 9–14, a we wtorki i czwartki w godzi-
nach 11–18. Po 6 maja godziny otwarcia 
PoK ulegną zmianie, o czym poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu Tyskiego Infor-
matora Samorządowego.
do wniosku o udział w Programie należy 
dołączyć:

aktualny odpis księgi wieczystej nie-•	
ruchomości zabudowanej (nie starszy 

niż 6 miesięcy, ważny na dzień składa-
nia wniosku). odpis z księgi wieczystej 
można pobrać ze strony internetowej: 
https://ekw.ms.gov.pl.
wypis z ewidencji budynku – wymaga-•	
ny w przypadku braku zapisu w księ-
dze wieczystej informacji o budynku. 
wypis z ewidencji budynku można uzy-
skać, po złożeniu stosownego wniosku, 
w wydziale Geodezji Urzędu miasta Ty-
chy (VI piętro).
Pełnomocnictwo – wymagane w przy-•	
padku współwłasności budynku.

osoba składająca wniosek załącza do nie-
go oryginał pełnomocnictwa do reprezen-
towania w sprawach związanych z Pro-
gramem, udzielonego przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli budynku. 
wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik 
nr 3 do regulaminu.
dokumenty związane z uczestnictwem 
w programie oraz „regulamin wymia-
ny źródeł ciepła oraz montażu instalacji 
solarnych w budynkach indywidualnych, 
realizowanych w ramach Programu ogra-
niczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 
są dostępne są na stronie internetowej: 
www.umtychy.pl/niskaemisja
Szczegółowe informacje można znaleźć 
także na stronie operatora Programu: 
www.niskaemisja.ekoscan.pl.
Udziela ich również operator pod nu-
merem tel. 600 243 782 lub 504 218 836 
oraz wydział Komunalny ochrony Śro-
dowiska i rolnictwa Urzędu miasta Ty-
chy, al. Niepodległości 49, VIII p., pok. 
801 i 806, tel. (32) 776–38–31, (32) 776–
38–06.
 Oprac. SW

Weź dotację i ogrzewaj ekologicznie!
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PEC informuje

Jak przyłączyć budynek do sieci cie-
płowniczej?

1. Zapytanie o możliwość przyłączenia
aby uzyskać informacje o możliwości 
przyłączenia budynku do sieci ciepłow-
niczej w Tychach wystarczy zwrócić się 
do PEC Sp. z o.o. z pisemnym zapyta-
niem. w treści należy określić wielkość 
budynku (najlepiej powierzchnia i kuba-
tura), jego lokalizację (wskazane jest 
dołączenie mapy, na której zaznaczony 
będzie istniejący do podłączenia budy-
nek lub miejsce, w którym będzie się 
znajdował planowany do wybudowania 
obiekt), przeznaczenie zużywanego cie-

pła (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej 
wody, wentylacja, klimatyzacja) oraz 
przewidywane zapotrzebowanie cieplne. 
Prosimy także o podanie danych kon-
taktowych osoby, która może udzielić 
dodatkowych wyjaśnień. Po otrzyma-
niu zapytania zostanie przeprowadzona 
szacunkowa analiza możliwości przyłą-
czenia budynku.
2. Złożenie wniosku o wydanie warun-
ków przyłączenia.
Pozytywny wynik wstępnej analizy po-
zwoli na złożenie przez zainteresowaną 
osobę wniosku o wydanie warunków 
przyłączenia. druk wniosku jest do-
stępny w siedzibie firmy oraz na stro-
nie internetowej www.pec.tychy.pl. 

do wniosku należy złożyć wszystkie 
niezbędne załączniki, w szczególności 
dokument potwierdzający tytuł praw-
ny do dysponowania nieruchomością 
przez podmiot lub osobę wyszczegól-
nioną we wniosku. wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące złożenia wniosku 
można uzyskać pod numerem telefonu 
(032) 325–64–44. PEC Sp. z o.o. udzie-
li pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni 
od dnia złożenia wniosku.
3. Wydanie warunków przyłączenio-
wych oraz podpisanie umowy przyłą-
czeniowej.
Po przeanalizowaniu złożonego wnio-
sku i jego pozytywnym rozpatrzeniu PEC 
Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączeniowe 

oraz wzór umowy przyłączeniowej. Umo-
wa przyłączeniowa określa podział zadań 
pomiędzy stronami, w tym zakres prac 
koniecznych do realizacji przyłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej (np. czy 
PEC Sp. z o.o. buduje tylko sieć ciepłow-
niczą, czy sieć i węzeł cieplny), warunki 
finansowe i terminy realizacji inwesty-
cji. Po jej podpisaniu strony przystępują 
do realizacji uzgodnionych zapisów.
4. Podpisanie umowy sprzedaży ciepła.
Po zrealizowaniu wszystkich postano-
wień umowy przyłączeniowej zawiera-
na jest umowa sprzedaży ciepła, która 
zawiera zapisy regulujące wzajemne 
zobowiązania dotyczące dostawy ciepła 
do budynku.

Urząd miasta Tychy informuje, że trwa 
nabór ofert wykonawców chcących 
świadczyć swoje usługi w ramach „Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji dla 
miasta Tychy”. oferty należy składać 
w wydziale Komunalnym, ochrony Śro-
dowiska i rolnictwa Urzędu miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49 (VIII p., pok. 803) 
z opisem „oferta wykonawcy w ramach 
realizacji Programu ograniczenia niskiej 
emisji dla miasta Tychy – ETaP I”.
Szczegółowe informacje oraz wymagania 
w zakresie ofert można znaleźć na stro-
nie: http://umtychy.pl/niskaemisja

oficjalnie o konsultacjach
Prezydent Tychów opublikował oficjal-
ne powiadomienie o wynikach przepro-
wadzonych od 1 do 15 kwietnia konsul-
tacji z mieszkańcami.

Pytanie, jakie zadano tyszanom w specjal-
nej ankiecie brzmiało: Czy jest Pani/Pan 
za wstąpieniem miasta Tychy do związku 
metropolitalnego? Jak informuje prezy-
dent, rubrykę „TaK” zakreśliły 683 osoby, 
na „NIE” wypowiedziało się 30 głosujących, 
natomiast 10 osób biorących udział w kon-
sultacjach wstrzymało się od głosu. odda-
no także 75 głosów nieważnych. W

Zostań komandosem!
29 kwietnia w godz. 15:30 – 20 na tere-
nie Browaru Obywatelskiego zostanie 
rozegrana terenowa gra strategicz-
na „Poligon Doświadczeń”, która jest 
częścią kampanii antydopalaczowej 
organizowanej przez Urząd Miasta 
w Tychach.

Gra kierowana jest do uczniów szkół gim-
nazjalnych. do udziału organizatorzy za-
praszają 4-osobowe drużyny, które wcielą 
się w role rekrutów. Jednostka Specjalna 
ds. walki z dopalaczami (JSwd) podejmie 
walkę z bardzo niebezpiecznymi środkami 
odurzającymi. Selekcja kandydatów odbę-
dzie się na Poligonie doświadczeń, który 
zlokalizowany będzie na terenie Browaru 
obywatelskiego. To tutaj komandosi prze-
testują umiejętności rekrutów. Na uczest-
ników czeka wiele zadań do wykonania. 
Jeżeli grupa otrzyma wystarczającą liczbę 
punktów, będzie mogła wejść w ich szere-
gi i otrzyma licencję Komandosa ds. walki 
z dopalaczami oraz atrakcyjne nagrody.
Uwaga! aby wziąć udział w grze, nale-
ży zapoznać się z regulaminem, wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy i przesłać 
jego skan lub zdjęcie do 28.04. na adres 
mailowy: gra@umtychy.pl.do zgłoszenia 
należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna 
prawnego na udział w grze. Liczba miejsc 
ograniczona! 
 ES
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