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UCHWAŁA NR XXXIX/261/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających
na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie
miasta Sieradza - edycja III
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.713 i 1378), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
mających na celu ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza- edycja III,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sieradzu
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/261/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie
niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja III
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejsze zasady określają tryb udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na
celu ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową, udzielaną na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na
celu ograniczenie niskiej emisji;
2) wnioskodawcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne;
3) inwestycji - rozumie się przez to następujące przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji,
znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Sieradza:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni
zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych oraz zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania
emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres
przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub
instalacji gazowej,
b) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego)
do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji
c.o. i c.w.u.
§ 3. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
1) musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez
akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2549) oraz Uchwale
Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549);
2) powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może
posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
3) stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.
§ 4. Dotacja będzie przyznawana przez Gminę Miasto Sieradz, w ramach środków własnych.
§ 5. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w
uchwale budżetowej w danym roku.
§ 6. Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:
1) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych,
wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;
2) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
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3) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania systemu;
4) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej.
§ 7. Pozostałe koszty inwestycji niewymienione w § 6 stanowią koszt niekwalifikowany, który ponosi
wnioskodawca.
§ 8. Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym
maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być wyższy niż:
1) dla źródeł ciepła kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej - 5 000 zł,
b) dla ogrzewania elektrycznego - 5 000 zł,
c) dla kotłowni na biomasę - 5 000 zł,
d) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) - 5 000 zł,
e) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła - 5 000 zł,
f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła - 5 000 zł.
§ 9. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 5 000,00 zł w przypadku inwestycji realizowanych przez
osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych wnioskodawców w budynkach
wielorodzinnych kwoty 5 000,00 zł na każdy lokal mieszkalny.
§ 10. Koszty inwestycji będą kwalifikowane od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Sieradz do
30.09.2021 r.
§ 11. Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest lub będzie
prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są lub będą pomieszczenia o powierzchni użytkowej tego
budynku.
§ 12. Koszty mogą być kwalifikowane w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.
§ 13. W sytuacji, gdy wartość wszystkich złożonych wniosków przekroczy kwotę zaplanowaną w ramach
programu, dofinansowanie zostanie przyznane wnioskodawcom według kolejności zgłoszeń.
Rozdział 2
Warunki przystąpienia i tryb składania wniosków o zawarcie umowy
§ 14. Wnioskodawca, który zadeklarował realizację zadania wskazanego w § 1 składa do Prezydenta Miasta
Sieradza pisemny wniosek o zawarcie umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie polegającym na zmianie
lokalnego źródła ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomością. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
§ 15. Wnioski o udzielenie dotacji będą weryfikowane w ciągu 21 dni od ich wpływu przez przedstawicieli
komórek merytorycznych Urzędu Miasta Sieradza.
§ 16. W pierwszej kolejności dofinansowanie będzie udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie z sieci gazowej. W przypadku braku technicznych możliwości
przyłączenia do systemu gazowniczego lub gdy przyłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie, dofinansowane
będą: kotły na paliwa płynne, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, kotły do spalania biomasy, pompy ciepła
lub kotły węglowe.
§ 17. Wnioski niekompletne powinny zostać uzupełnione w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia.
Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozdział 3
Tryb finansowania i rozliczenie zadania
§ 18. W przypadku przyznania dofinansowania, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie i
miejscu podpisania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie polegającym na zmianie lokalnego źródła ciepła.
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§ 19. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z udziału w projekcie.
§ 20. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wykonawcy inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
§ 21. W terminie określonym w umowie o przystąpieniu do udziału w projekcie, wnioskodawca zobowiązany
jest do wykonania inwestycji i dostarczenia do Urzędu Miasta w Sieradzu wniosku o wypłatę dotacji (w przypadku
niezapłaconych faktur) lub wniosku o wypłatę wraz z rozliczeniem. Wzory powyższych wniosków stanowią
odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszych zasad.
§ 22. Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od przedstawienia przez wnioskodawcę
prawidłowego wniosku, o którym mowa w § 21.
§ 23. W przypadku otrzymania dotacji na podstawie niezapłaconych faktur, należy ją rozliczyć w terminie 30
dni od dnia otrzymania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
§ 24. Dotacja musi być wykorzystana w tym samym roku, w którym została przyznana.
§ 25. W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód, Gmina Miasto Sieradz będzie
zobowiązana do zastosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie.
§ 26. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji, na którą otrzymał dofinansowanie,
przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jej zakończenia.
§ 27. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
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Załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
POLEGAJĄCYM NA ZMIANIE LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA - edycja III
……………………………………(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………(ulica, nr)
……………………………………(kod pocztowy, miejscowość)
Prezydent Miasta Sieradza
W związku ze złożoną deklaracją chęci przystąpienia do udziału w programie ograniczania niskiej emisji
realizowanym przez Gminę Miasto Sieradz, proszę o zawarcie umowy o przystąpieniu do udzialu w projekcie
polegającym na zmianie lokalnego źródła ciepła w budynku położonym w Sieradzu przy
ul. ………...………………………….................. Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające prawo do
dysponowania przedmiotową nieruchomością.
………………………………………………
data i podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na cele podjęcia działań
przed i w trakcie zawierania umowy o przystąpieniu do udziału w projekcie i okresu trwałości. Oświadczam,
że przyjąłem/łam do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz z siedzibą przy ul. Plac Wojewódzki 1,
98-200 Sieradz.
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby podjęcia działań przed i w trakcie zawierania umowy o
przystąpieniu do udziału w projekcie, której jestem stroną i okresu trwałości.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Moje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu udzielania dofinansowania oraz do zakończenia
okresu trwałości dofinansowanego zadania, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji określony przez
Archiwum Państwowe.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie przez Gminę Miasto
Sieradz.
W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z Administratorem
Bezpieczeństwa Informacji Gminy Miasto Sieradz.
………………………………………………
data i podpis
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Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania dotacji
WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ LOKALNEGO ŹRÓDŁA
CIEPŁA- edycja III
……………………………………
imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
……………………………………
ulica, nr
……………………………………
kod pocztowy, miejscowość
Prezydent Miasta Sieradza
Proszę o wypłatę dotacji w związku ze zmianą lokalnego źródła ciepła w budynku zlokalizowanym w Sieradzu
przy ul. …………………….nr …………………
Zobowiązuję się do rozliczenia otrzymanej dotacji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji.
Do wniosku załączam:
1 Oryginały faktur/rachunków dotyczących inwestycji - ………. szt.,
2 Oświadczenie o wyborze wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
………………………………………………
Data i podpis
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Załącznik Nr 3 do Zasad udzielania dotacji
WNIOSEK O WYPŁATĘ* I ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI NA WYMIANĘ LOKALNEGO
ŹRODŁA CIEPŁA - edycja III
……………………………………(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
……………………………………(ulica, nr)
……………………………………(kod pocztowy, miejscowość
Prezydent Miasta Sieradza
W związku z zakończeniem realizacji inwestycji w budynku zlokalizowanego w Sieradzu przy
ul. …........……................................…………. nr ………, proszę o wypłatę dotacji*, w załączeniu przekazuję
niezbędne dokumenty:
1) Oryginały faktur/rachunków dotyczących inwestycji - ………. szt.;*
2) Oświadczenie o wyborze wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji;*
3) dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za dokumenty księgowe dotyczące inwestycji;
4) protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania. W przypadku robót budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(podpis i pieczątka imienna);
5) oświadczenie o trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe, nie modyfikowaniu kotła umożliwiającego
spalanie odpadów, użytkowaniu urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła
ciepła w budynku, składowaniu opału w warunkach chroniących przez zawilgoceniem, używaniu paliwa
zgodnego z parametrami dopuszczonymi przez producenta w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia
(jeśli dotyczy);
6) umowy z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu (jeśli dotyczy);
7) dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną
jednostkę (jeśli dotyczy);
8) wymagane decyzje administracyjne;
9) oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu.
………………………………………………
Data i podpis
* skreślić w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

