
KARTA UZGODNIEŃ DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

 

TYTUŁ UCHWAŁY 
 

Uchwała w sprawie 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. 
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1.UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

Projekt uchwały dotyczy 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) w formule grantowej. Regulamin został przyjęty Uchwałą RM w 
Sosnowcu nr 752/XLIII/2021  
z dnia17.06.2021r., zmieniony Uchwałą RM nr 778/XLVI/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. W związku  
z sytuacją ekonomiczną, a także trudnościami w pozyskiwaniu wykonawców przedsięwzięć, biorąc 
pod uwagę etap podpisywania porozumienia, po wstępnym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, 
zmodyfikowano zapisy Regulaminu w celu ułatwienia grantobiorcom wykonania oraz rozliczenia  
przedsięwzięć w określonym terminie.  
Zmiany dot. m.in. : 
- wykreślenia zapisów dotyczących wyboru wykonawców przez grantobiorcę (porównywanie ofert, 
lista wykonawców), 
- rezygnacja z przeprowadzenia oględzin w nieruchomościach przed podpisaniem umowy pomiędzy 
Gminą a grantobiorcą, 
- ujednolicenie początku terminu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach grantów przez 
grantobiorcę. Złożenie wniosku o udział w projekcie jest momentem rozpoczęcia inwestycji, 
- rezygnacja z konieczności przeprowadzania rozeznania rynku. Dla zachowania zasady 
konkurencyjności przyjmuje się  wyłącznie kryterium maksymalnej kwoty grantu dla danego źródła 
energii. 
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 (w trakcie podpisywania).   

 

 



 

 

 

 

 
2.PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM W ŻYCIE 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PROPONOWANYM BRZMIENIU 
 

Budżet całkowity (100%) Projektu:                           3 356 185,20 PLN 
Koszty kwalifikowane                                                3 355 855,39 

Dofinansowanie - RPO WSL(85%)                            2  852 477,08 

 
 

 


