
 

Załącznik  
do uchwały nr XV/113/2019 
Rady Miejskiej w Sierakowie 
z dnia 26 listopada 2019 roku 
 

 

Regulamin udzielania dotacji celowych  

na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska 
 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania w sprawach o przyznanie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, i sposób rozliczania 
dotacji.   

§ 2. 1. Dotacja może być przyznawana na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych 
wyłącznie na terenie gminy Sieraków. 

2. Dotacja może być przyznawana na dofinansowanie realizacji następujących zadań: 

1) trwałą likwidację systemów ogrzewania nie spełniających obecnych norm emisji i ich 
zamianę na ogrzewanie proekologiczne, t.j. 
a) kotły gazowe, 
b) kotły olejowe, 
c) kotły elektryczne, 
d) kotły na paliwo stałe, umożliwiające wyłącznie automatyczne podawania paliwa, 

nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego 
zamontowanie oraz  zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności 
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub określone w 
ust.1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla 
kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str.51), 

e) inne OZE. 
2) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomościach nie objętych planem 

aglomeracji, spełniającej aktualną normę PN-EN 12566-3 
3) inne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska m.in. : 

a) zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła ciepła, 

b) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. 

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku     wszystkich 
dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania dofinansowania nie jest 
konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających 
wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem 
kominowym.  

2. Warunkiem udzielania dotacji jest niezaleganie z opłatami na rzecz gminy Sieraków. 



 

3. W przypadku, jeżeli w budynku zainstalowany jest inny - dodatkowy system grzewczy, 
warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie 
systemy grzewcze kryteriów ekologicznych określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
Rozdział 2. 

Ogólne zasady udzielania dotacji  

§ 3.  Prawo otrzymania dotacji z budżetu gminy Sieraków przysługuje: 

1) osobom fizycznym, 

2) wspólnotom mieszkaniowym, 

3) osobom prawnym, 

4) przedsiębiorcom, 

5) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi.  

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona tylko raz w danym roku na przedsięwzięcie realizowane  
w danym budynku dla jednego rodzaju zadania.  

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą lub podmiot gospodarczy w zakresie rolnictwa (w związku z nieruchomością 
wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej), udzielenie dofinansowania: 

1) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352  
z 24.12.2013 ze zm.) 

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107  
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 
Urz. UE L 51 I z 22.02.2019r. z poźn. zm, str. 1) 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc de minimis, 
zobowiązane są dołączyć do wniosku następujące informacje: 

1) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie  
i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o dotację oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o dotację oraz  
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia 
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. 
Nr 121, poz. 810).  

§ 6. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji 
przedsięwzięcia: 

1) demontaż palenisk na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, 
2) zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków 
3) zakup i montaż innych urządzeń służących ochronie środowiska. 



 

 

§ 7. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego 
finansowania),   

2) dofinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania przedsięwzięcia, 
np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp., 

3) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku, 
4) zadania, których realizacja nie gwarantuje efektu ekologicznego,  
5) refundację wydatków poniesionych przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. 
6) modernizację istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 
 

Rozdział 3. 

Wysokość dofinansowania i tryb postępowania 

 

§ 8. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do złożenia wniosku  
o przyznanie dotacji. 

§ 9 1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sieraków, 
przed rozpoczęciem realizacji określonego zadania.  

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik do regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,  
w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska, 
b) pisemną zgodę właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na 
wykonanie inwestycji proekologicznej w przypadku gdy wnioskodawca nie jest 
właścicielem,  
c) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę 
Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
d) wstępny kosztorys zakupu/inwestycji (nazwa producenta, typ/ model, certyfikat 
zgodności z obowiązującą normą z cenami brutto, 
e) projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej/ przydomowej oczyszczalni ścieków/ 
pompy ciepła/ instalacji solarnej, 
f) dokument potwierdzający istnienie starego źródła ciepła. 

4. Wpływające wnioski będą poddawane wstępnej kwalifikacji przez komisję do 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, której skład ustalony zostaje zarządzeniem Burmistrza Gminy 
Sieraków. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany 
do jego uzupełnienia w terminie 30 dni. W przypadku braku uzupełnienia, wniosek pozostaje 
bez rozpatrzenia.   

5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski stanowią podstawę do zawarcia umowy 
dotacji pomiędzy gminą Sieraków, a wnioskodawcą. 

6. Umowy o dofinansowanie podpisywane będą z wnioskodawcami według kolejności 
składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel  
w budżecie gminy Sieraków na dany rok. 

7. W chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na dany rok, kompletne  
i prawidłowo złożone wnioski zostaną rozpatrzone ponownie w roku następnym. 



 

8. Niepodpisanie umowy przez wnioskodawcę w terminie 21 dni, będzie równoznaczne  
z rezygnacją z przyznanej dotacji.  

9. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego 
rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

10. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

11. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Sieraków. 

 

§ 10.  Kwoty dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji i wynoszą one 
odpowiednio: 

a) w przypadku wymiany ogrzewania na ekologiczne: 

- 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych), w 
budynkach jednorodzinnych, 

- 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) na 
jeden lokal mieszkalny, w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych wspólnym 
źródłem ciepła, 

b) 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych)  
w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) na inne 
przedsięwzięcia ekologiczne.   

 

§ 11. 1.Dotacja wypłacona zostanie na konto bankowe wnioskodawcy wskazane we wniosku, 
w terminie określonym w umowie dotacji, nie później niż do końca roku, w którym inwestycja 
jest realizowana.  

2. Podstawą wypłacenia dotacji jest umowa o dotację zawartą między wnioskodawcą, a gminą 
Sieraków.  

§ 12. Przed wypłaceniem dotacji przeprowadzane są oględziny w celu sprawdzenia 
i udokumentowania wykonania przedsięwzięcia.  

§ 13. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej realizację przedsięwzięcia powinno 
nastąpić nie później niż do 30 listopada danego roku.  

§ 14. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dotacji w należytym stanie 
technicznym przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji,  
a w szczególności dokonywania napraw, konserwacji i przeglądów systemu. 

§ 15. Dotujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie korzystania z urządzeń 
objętych dofinansowaniem, w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. 

 

 

         Przewodniczący  
         Rady Miejskiej 
 

                   Przemysław Góźdź 


