
 

1.UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Uchwałą NR 705/XL/2021r. z dnia 15 kwietnia 2021r. Rady Miejskiej w Sosnowcu przyjęto Regulamin 
udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca w ramach projektu 
pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 
projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) w formule grantowej.  
Z uwagi na zgłoszone na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w 
dniu 27.05.2021r. uwagi co do treści zapisów przyjętego Regulaminu, Gmina została zobowiązana do 
wprowadzenia zmian. Zmiany dotyczą uszczegółowienia zapisów Regulaminu oraz usunięcia 
załączników do Regulaminu wzory: wniosków, umowy, oświadczeń itp. Wzory tych dokumentów w 
niezmienionej formie zostaną zatwierdzone zarządzeniem Prezydenta Miasta i zamieszczone w BIP 
po wejściu w życie nin. uchwały. W celu ułatwienia mieszkańcom korzystania z przyjętego 
Regulaminu, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NR 705/XL/2021r. z dnia 
15 kwietnia 2021r. Rady Miejskiej w Sosnowcu. 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Sosnowca poprzez 
likwidację nie spełniających wymagań niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych. Projekt jest skierowany do osób fizycznych będących 
właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub do dnia 
15.05.2023 r. będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej, określony regulaminem. 
Regulamin przewiduje udzielenie dotacji celowej w przypadku demontażu źródła ciepła na paliwo 
stałe, które nie spełnia wymogów niskoemisyjnych i jego zastąpienie : podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej, pompą ciepła, pompą ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, kotłem gazowym 
kondensacyjnym, kotłem olejowym, kotłem na biomasę, ogrzewaniem elektrycznym, ogrzewaniem 
elektrycznym wraz z instalacją fotowoltaiczną lub innym odnawialnym źródłem energii. 
Maksymalny koszt kwalifikowany może wynieść 40 000,00 zł przy zróżnicowaniu kwotowym w 
zależności od instalowanego źródła ciepła ( koszt kwalifikowany od 10.000,00zł do 40.000,00zł). 
Wysokość dotacji może maksymalnie wynieść 36 000,00zł na budynek, przy zróżnicowaniu kwotowym 
w zależności od instalowanego źródła ciepła (dotacja od 9.000,00zł do 36. 000,00zł). 
Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Sosnowiec umowy o 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.   
 

 
2.PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU 
 

Budżet całkowity (100%) Projektu:                           10.454.623,36 PLN 
w tym: 

- Wkład mieszkańca (10%):                  1.045.462,34 PLN 
- Grant (90%):                                       9.409.161,03 PLN 
   w tym:  

- RPO WSL (85% z 90%):         7.997.786,87 PLN 
- Gmina wkład własny(15% z 90%):              1.411.374,16 PLN 
 

 


