
UCHWAŁA NR XXIV/283/21 
RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021r. Rady Gminy Szczerców w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców 

Na podstawie art. 7 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 400a pkt 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 pkt 4-6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1565, poz. 1375, 
poz. 2338, poz. 2127, Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/265/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Gminy Szczerców (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 653), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/265/21 Rady Gminy Szczerców  z dnia 22 stycznia 2021 r. - 
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany 
źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii: 

1) w § 2 skreśla się pkt 3, 

2) w § 2 dodaje się pkt 5a o brzmieniu: 

„5a) wymogi ekoprojektu (ecodesign) – rozumie się przez to dokument – zaświadczenie, świadectwo, 
certyfikat – potwierdzający spełnienie przez  kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwa stałe;”; 

3) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nowe ekologiczne źródło ciepła - niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj.: kocioł  
gazowy spełniający wymogi dyrektywy ErP2015,  kocioł olejowy spełniający wymogi dyrektywy ErP 
2009/125/WE, kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniający parametry normy przenoszącej normę 
europejską EN 303-5:2012 5 klasy "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, 
wymagania, badania i oznakowanie" oraz spełniające wymogi ekoprojektu (ecodesign). 
Potwierdzeniem spełniania normy przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 5 klasy zgodnie 
z procedurą zawartą w w/w normie przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu 
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest 
wydany dokument  – zaświadczenie, świadectwo, certyfikat;”; 

4) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do ubiegania się o dotację uprawniony jest Wnioskodawca, o którym mowa w pkt 1 posiadający 
tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Szczerców, na której będzie zainstalowane 
urządzenie będące przedmiotem dotacji, albo Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Szczerców.”; 

5) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacja zostanie udzielona Wnioskodawcy pod warunkiem zainstalowania w budynku jednego 
nowego ekologicznego źródła ciepła, co zostanie potwierdzone podczas oględzin, a Wnioskodawca złoży 
oświadczenie o likwidacji pozostałego/ych źródła/eł ciepła z wyłączeniem wskazanych w § 4 pkt 3 
i użytkowania przez minimum 5 lat od  otrzymania dotacji”; 

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 4 ust.1 
wynosi: 

1) w przypadku kotła gazowego – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych 
fakturami/rachunkami) nie więcej niż 15 000,00 zł brutto; 

2) w przypadku kotła olejowego – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych 
fakturami/rachunkami) nie więcej niż 15 000,00 zł brutto; 

3) w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto; 

4) w przypadku kotła węglowego – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto.”; 

7) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 wynosi: 

1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 10 kW – 80% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 
8000,00 zł brutto. 

2) w przypadku kolektorów słonecznych 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto. 

3) w przypadku pomp ciepła pompa ciepła typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do 
przygotowanie wody użytkowej (c.w.u.) 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 8000,00 zł brutto. 

4) w przypadku pozostałych pomp ciepła będących jedynym źródła ciepła 80% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 
15 000,00 zł brutto.”; 

8) w § 5 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, a data potwierdzenia zgodności 
z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji oraz spełniać wymogi 
ekoprojektu;”; 

9) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku kotłów olejowych dotacja może być udzielona o ile zamontowane urządzenia 
spełniają wymogi aktualnej dyrektywy ErP o której mowa § 2 pkt 6 , a data potwierdzenia zgodności 
z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji;”; 

10) w § 5 dodaje się ust. 15 który otrzymuje brzmienie: 

„15. Wnioskodawca może złożyć w danym roku budżetowym tylko jeden wniosek o dotację.”; 

11) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację winni złożyć: 

1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu 
i montażu odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym, którego wzór stanowi załącznik  
Nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla 
danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności - dodatkowo zgodę 
współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia; 

3) w przypadku ubiegania się o dotację do urządzeń wymienionych w § 4 ust.1 - audyt lub analizę 
bilansu cieplnego budynku; 

4) umowę z Wykonawcą wraz z kosztorysem lub fakturą proforma; 
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5) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie wraz z potwierdzoną datą wpływu robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga oraz oświadczenie 
Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu; 

6) kopie zatwierdzenia projektu prac geologicznych dla pompy ciepła typu solanka/woda.”; 

12) w § 12 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Wnioskodawca, który uzyskał dotację nie może: 

a) zmieniać miejsca instalacji dofinansowanego urządzenia, 

b) przenosić dofinansowanego urządzenia do innego budynku, 

c) sprzedawać dofinansowanego urządzenia (nie dotyczy przypadku przeniesienia prawa własności do 
nieruchomości), 

d) darować dofinansowanego urządzenia innemu podmiotowi (chyba że nastąpi łącznie z darowizną 
nieruchomości);”; 

13) w § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości, 
nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305).”; 

14) dodaje się § 14 o brzmieniu: 

„§ 14. W ramach realizowanego projektu nie może wystąpić podwójne finansowanie wydatków, tzn. 
refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub 
krajowych.”; 

15) dodaje się § 15 o brzmieniu: 

„§ 15. Wnioskodawca umożliwia pracownikom Urzędu Gminy w Szczercowie dokonania kontroli 
i odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia oraz skontrolowania czy dotowane źródło ciepła 
funkcjonuje i jest jedyną użytkowaną instalacją służącą do ogrzewania budynku w ciągu 5 lat od 
otrzymania dotacji.”. 

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, otrzymuje 
brzmienie jak załącznik do Uchwały Nr XXIV/283/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Szczerców 

 
 

Barbara Szczepanik 
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Nr ewidencyjny wniosku 

Data wpływu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna, inna*

Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy

NIP

Nr dziaki geodezyjnej, obręb 

Telefon kontaktowy, e-mail

Forma prawna Wnioskodawcy

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii  

Stan prawny nieruchomości na której ma być
realizowane zadanie

Posiadane źródło grzewcze/typ, rodzaj, moc,
klasa energetyczna dla urządzeń grzewczych
gazowych, olejowych, na biomasę lub
węglowych**

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB
ZAKUPU I MONTAŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY SZCZERCÓW

/Wniosek należy wypełnić obowiązkowo w częściach I, II, VII, VIII, IX, X oraz część  dotyczącą rodzaju wnioskowanej dotacji/

 I. DANE WNIOSKODAWCY

Lokalizacja przedsięwzięcia, adres

PESEL/REGON

Adres do korespondencji

Dane pełnomocnika /jeśli został ustanowiony/

** w przypadku nie spełnienia parametru normy PN EN 303-5:2012 5 klasy dotacja nie może zostać udzielona na instalację ogniw
fotowoltaicznych (§ 5 ust. 9 Regulaminu)

* właściwe podkreślić

Załącznik do uchwały Nr XXIV/283/21

Rady Gminy Szczerców

z dnia 26 lutego 2021 r.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
□ - podgrzanie ciepłej wody użytkowej (CWU) ;
□ - zastąpienie nieekologicznego źródła ciepła w budunku 

□ kocioł gazowy,
□ kocioł olejowy,
□ kocioł na biomasę zgodny z normą PN EN 303-5:2012 5 klasy
□ kocioł węglowy zgodny z normą PN EN 303-5:2012 5 klasy

Zastosowanie pompy ciepła***

Planowana moc pompy ciepła [kW]

Zakres prac objęty wnioskiem

Zakres prac objęty wnioskiem

Zakres prac objętych wnioskiem

Ilość zużywanej energii elektrycznej w ubiegłym
roku [kW]

Rodzaj używanego obecnie paliwa do
ogrzewania domu

Moc aktualnego źródła ciepła/kotła [kW]

Rodzaj używanego obecnie paliwa do uzyskania
ciepłej wody użytkowej

Planowana lokalizacja kolektorów słonecznych

Planowana moc zainstalowanych  paneli
fotowoltaicznych [kWp}

Moc aktualnego źródła ciepła/kotła [kW]

Planuje wymienić obecne źródło ciepła na
źródło zasilane:

Planowana moc nowego kotła [kW]

Rodzaj używanego obecnie paliwa do
ogrzewania budynku

Lokalizacja przedsięwzięcia na które udzielono
dotacji, podać adres

II. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW /jeśli dotyczy/                                          

III. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA /wypełnić jeśli dotyczy/

Data udzielenia dotacji/nr umowy/przedmiot
dotacji

IV. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH /wypełnić jeśli dotyczy/

V. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ /wypełnić jeśli dotyczy/

VI. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ POMPY CIEPŁA/wypełnić jeśli dotyczy/

*** właściwe zaznaczyć
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Data zakończenia

1.

2.

Oświadczam, że:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem lub fakturą pro forma.

Kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie wraz z potwierdzoną datą
wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego
wymaga oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości , w przypadku współwłasności -
dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia (kserokopia
w/w dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące).

Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku / nie dotyczy instalacji fotowoltaicznej,
solarnej i pomp ciepła/.

3. Nie zalegam w opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także innych należności
wobec Gminy Szczerców (w tym m.in. opłata za wodę lub ścieki).

1.  Zapoznałem/am się z treścią uchwały Nr XXIII/265/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia
zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu
wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

2. W ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków, tzn. refundowanie całkowite lub częściowe
wydatków dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.

Kopie zatwierdzenia projektu prac geologicznych dla pompy ciepła typu solanka/woda.

….........................................................
podpis Wniokodawcy

podpis Wnioskodawcy

Adres firmy

Nazwa firmy wykonującej przedsięwzięcie

….........................................................

1.

Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia i wysokość środków finansowych [zł]

2.

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Całkowity koszt przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia

Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia

VII. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne)

VIII. DANE INSTALATORA

Data: …....................

IX. OŚWIADCZENIA

Data: …....................

X. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU /zaznaczyć właściwe/
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                                                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż na podstawie
art.13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Urząd Gminy Szczerców.
• Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców. Może
Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: (44) 631 80 59.
• W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych w  Urzędzie Gminy Szczerców danych osobowych może się Pan/Pani
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Beatą Goszcz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
sekretariat@szczercow.org.
• Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych
danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Szczerców.
• W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych
danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez
Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
• W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie.
W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
• Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych
osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
• Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały
zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
• Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać
wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia
danych osobowych.
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w
sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
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