
 

 

TYTUŁ UCHWAŁY 
 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 752/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 

dnia 17 czerwca 2021 r. przyjęcia Regulaminu 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) – formuła grantowa. 

UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Uchwałą NR 752/XLIII/2021r. z dnia 17 czerwca 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.  

W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-

405/21, który został opublikowany 21 lipca 2021r.( link do 

ogłoszenia: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/544) zmieniły się warunki dostępności do programu dla 

mieszkańców. Zmiany te dotyczą: 

1. Modyfikacji warunku w postaci spełnienia minimalnego wymogu efektywności energetycznej, 

2. Terminu ponoszenia kosztów kwalifikowanych i rozpoczęcia inwestycji. 

MINIMALNY STANDARD EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

Minimalny standard efektywności energetycznej budynku uznany jest za spełniony, jeśli w terminie po 

15 grudnia 2002 roku: 

1. W budynku wykonano jeden z niżej wymienionych rodzajów prace/przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku: 

a. docieplenie ścian zewnętrznych, lub 

b. docieplenie stropów, lub 

c. docieplenie podłóg na gruncie, lub 

d. docieplenie fundamentów, lub 

e. docieplenie stropodachów, lub 

f. docieplenie dachów, lub 

g. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;  

lub 

2. Budynek uzyskał pozwolenie na budowę. 

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI 

Dopuszczona została możliwość uzyskania dotacji na przedsięwzięcia, których realizacja będzie miała 

miejsce po złożeniu wniosku o przyznanie grantu. Inwestycje realizowane w ten sposób rozpoczynane 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/544


będą na odpowiedzialność i ryzyko Grantobiorcy (mieszkańca) z zachowaniem procedur, które są 

określone regulaminem projektu (m.in. wyborem wykonawcy). W związku z powyższym okres 

realizacji inwestycji to sierpień 2021 – czerwiec 2023. Mieszkańcy, którzy rozpoczną inwestycje przez 

podpisaniem umowy nie mają obowiązku korzystania z listy wykonawców, ponieważ miasto planuje 

rozpocząć jej publikację w momencie przystąpienia do projektu, tj. w 2022 roku. 

 
 

 
2.PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU 
 

Wprowadzone zmiany nie spowodują skutków finansowych.  
 

 


