
UCHWAŁA NR XL/255/2017
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 10 sierpnia 2017 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 poprzez 

przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) 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 poprzez przyłączenie 

budynków do sieci ciepłowniczej 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.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik do Uchwały Nr XL/255/2017

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów  przedsięwzięć mających na celu ograniczenie 

niskiej emisji  z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci 

ciepłowniczej

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 poprzez przyłączenie budynków 

do sieci ciepłowniczej.

§ 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 z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie 

budynków do sieci ciepłowniczej;

2) wnioskodawcy - rozumie się przez to:

a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osoby fizyczne,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne,

- przedsiębiorcy,

b) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;

3) PEC w Sieradzu - rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu,

4) inwestycji - rozumie się przez to przedsięwzięcie mające na celu ograniczenie niskiej emisji, znajdujące się 

w granicach administracyjnych miasta Sieradza, polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. 

indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych 

oraz podłączenie tych obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego.

§ 3. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych, odpowiadających 

wysokości dywidendy, którą Gmina Miasto Sieradz otrzymuje z PEC w Sieradzu i przeznaczonych na ten cel 

w uchwale budżetowej w danym roku.

§ 4. Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji inwestycji są:

a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;

b) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji;
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c) koszty zakupu i budowy węzła cieplnego;

d) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 5. Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 60% kosztów kwalifikowanych.

§ 6. W przypadku jeśli Wnioskodawca będzie korzystał z  dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta 

Sieradza, udzielonej przez gminę miasto Sieradz w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, łączna kwota 

udzialenych dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.

§ 7. Koszty inwestycji będą kwalifikowane od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Sieradz 

a wnioskodawcą.

§ 8. Pozostałe koszty inwestycji stanowią wkład własny wnioskodawcy.

§ 9.  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.

§ 10. W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jej udzielenie nastąpi z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych 

w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Rozdział 2
Tryb składania wniosków o udzielenie dofinansowania

§ 11. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji na zadanie wskazane w § 1 składa do Prezydenta 

Miasta Sieradza pisemny wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania. Wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszych zasad.

§ 12. Wnioski o udzielenie dotacji będą weryfikowane w ciągu 14 dni od ich wpływu przez przedstawicieli 

komórek merytorycznych Urzędu Miasta Sieradza.

§ 13. 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

§ 14. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie i miejscu 

podpisania umowy o udzieleniu dotacji. 

§ 15. Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z udziału w projekcie.

§ 16. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wykonawcy inwestycji z zachowaniem zasad równego 

traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i jawności.

§ 17. W terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania 

inwestycji i dostarczenia do Urzędu Miasta w Sieradzu wniosku o wypłatę dotacji. Wniosek o wypłatę dotacji należy 

złożyć w terminie do dnia 30 listopada każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
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§ 18. Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od przedstawienia przez wnioskodawcę 

prawidłowego wniosku o wypłatę dotacji, o którym mowa powyżej.

§ 19. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

§ 20.   Dotacja musi być wykorzystana w tym samym roku, w którym została udzielona. 

§ 21. W przypadku gdy dotacja stanowić będzie dla wnioskodawcy przychód, Gmina Miasto Sieradz będzie 

zobowiązana do zastosowania odpowiednich przepisów w tym zakresie.

§ 22. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji, na którą otrzymał dofinansowanie, 

przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia.

§ 23. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4
Warunki przyznawania pomocy de minimis

§ 24. Udzielenie dotacji na rzecz przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 

z 24.12.2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

§ 25. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielaną zgodnie z warunkami 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 

z 24.12.2013) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, jeśli będzie ona udzielana na wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie.

§ 26. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielaną zgodnie z warunkami 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. UE L 

190 z 28.06.2014) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, jeśli będzie ona udzielana na wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis 

w rybołówstwie.

§ 27. Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej 

wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione w § 24-26.

§ 28. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem stosownego zaświadczenia o pomocy de 

minimis.

§ 29. Wnioskodawca objęty pomocą de minimis, w celu uzyskania pomocy, zobowiązany jest dostarczyć wraz 

z wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
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podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - 

dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-

prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa;

2) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) - dotyczy wyłącznie 

wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz 

sposób finansowania;

3) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 121, poz. 810) - dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub 

w sektorze rybołówstwa.

§ 30. Wnioskodawca korzystający z pomocy może zostać wezwany do przedłożenia w żądanym terminie 

dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 31. Wnioskodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane 

przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 32. Udzielenie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie 

niniejszej uchwały, ma zastosowanie nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik Nr 1 do zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI

NA  PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

……………………………………

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

……………………………………

ulica, nr

……………………………………

kod pocztowy, miejscowość

……………………………………

telefon kontaktowy

Prezydent Miasta Sieradza

Proszę o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na wymianę lokalnego źródła ciepła w budynku położonym 

w Sieradzu przy ul. ………………....................... polegającą na likwidacji lokalnego źródła ciepła oraz na 

podłączeniu tego budynku  do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego.

Dane dotyczące nieruchomości :

1. Lokalizacja:

a.Sieradz, ul …………………………………….nr …………………

b.działka nr ……………… obręb nr …………..

2. Prawo do dysponowania podłączaną nieruchomością:

a.własność – nr dokumentu potwierdzającego własność (np. księga wieczysta) ……………………….………

b.współwłasność – nr dokumentu potwierdzającego współwłasność (np. księga wieczysta)  

……………………………………….

c.inne – jakie  …………………………– nr dokumentu…………..……….

3. Status wnioskodawcy:

a.nie prowadzący działalności gospodarczej

b.prowadzący działalność gospodarczą

c.prowadzący działalność rolniczą lub w zakresie rybołówstwa

d.inny – jaki ………………………….……….

4. Dane finansowe wnioskodawcy:
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a.Numer NIP/PESEL ………..…………………………

b.Numer rachunku bankowego …………………………………………………..

c.Nazwa i adres banku …………………………………………………………..

d.Imię, nazwisko i adres właściciela rachunku …………….……………….

5. Oświadczam iż wnioskodawca:

a.jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

b.jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT,

c.nie jest podatnikiem podatku VAT.

6. Realizacja inwestycji:

a.będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT,

b.nie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

7. Podatek od towarów i usług (VAT):

a.jest kosztem inwestycji, nie będzie można go odzyskać w żaden sposób, dlatego ubiegam się o dotację 

w kwotach brutto,

b.jest możliwy do odliczenia w związku z prowadzoną działalnością, dlatego ubiegam się o dotację w kwotach 

netto.

8. Oświadczam, iż:

a.Zapoznałem się i akceptuję przyjęte przez gminę miasto Sieradz zasady udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych 

źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.

b.Inwestycja, o którą wnioskuję niniejszym wnioskiem nie jest zakończona do dnia złożenia niniejszego 

wniosku.

c.Przedmiotowa nieruchomość będzie użytkowana w dniu otrzymania dofinansowania.

d.Posiadam środki finansowane na pokrycie wkładu własnego inwestycji zgodnie z przyjętymi zasadami 

dofinansowania.

e.Zobowiązuję się do wyboru wykonawcy inwestycji, posiadającego odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem 

zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i jawności.

f.Zobowiązuję się do podpisania umowy z dostawcą ciepła sieciowego.

g.Zobowiązuję się do likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 

kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych.

h.Zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji.
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i.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji inwestycji zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Pouczono mnie, że  podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania 

dofinansowania. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy

Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów (wraz z oryginałami do wglądu) :

1 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością X
2 Kosztorys planowanych robót (brutto chyba że wnioskodawca ubiega się o dotację w kwocie netto) 

lub umowa na wykonanie podłączenia (w przypadku dokonania wyboru wykonawcy do dnia 
złożenia niniejszego wniosku)

X

3 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców 
prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób 
finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa

4 Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania

5 Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie 
Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa

Inne dokumenty :

6
7

………………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy

Zgoda właściciela/współwłaściciela* nieruchomości na realizację inwestycji

Wyrażam zgodę na realizację inwestycji polegającą na likwidacji lokalnego źródła ciepła oraz na podłączeniu 

tego budynku do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego, będącej moją własnością/współwłasnością*, 

położonej w Sieradzu,

ul…………………………………….…

działka nr …………………………….…

w obrębie ewidencyjnym nr ………..….

………………………………………………

podpis właściciela/współwłaściciela
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Załącznik Nr 2 do zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI

……………………………………

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

……………………………………

ulica, nr

……………………………………

kod pocztowy, miejscowość

Prezydent Miasta Sieradza

Proszę o wypłatę dotacji w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w budynku zlokalizowanym w Sieradzu 

przy ul ……………………....……… oraz podłączeniem tego budynku  do sieci ciepłowniczej i wykonaniem 

węzła cieplnego.

Zobowiązuję się do rozliczenia otrzymanej dotacji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji.

Do wniosku załączam:

1. Oryginały niezapłaconych faktur/rachunków dotyczących inwestycji - ………. szt.,

2. Oświadczenie o wyborze wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, 

przejrzystości i jawności.

………………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3 do zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

……………………………………

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

……………………………………

ulica, nr

……………………………………

kod pocztowy, miejscowość

Prezydent Miasta Sieradza

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na likwidacji lokalnego źródła ciepła w budynku 
zlokalizowanego w Sieradzu przy ul …………………. nr ……… oraz podłączeniem tego budynku  do sieci 
ciepłowniczej i wykonaniu węzła cieplnego, w załączeniu przekazuję niezbędne dokumenty.

Załączniki:

1) dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za dokumenty księgowe dotyczące inwestycji;

2) protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania lub osoby uprawnione.

3) oświadczenie o trwałej likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 

kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych;

4) umowa z dostawcą ciepła sieciowego;

5) wymagane decyzje administracyjne oraz dokumentacja projektowa;

6) oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu.

………………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy
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