
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu 
„Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA” 

na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w 
szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenia emisji innych 
substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania Beneficjentom Końcowym dotacji celowych, ze środków budżetu Miasta 
na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwach stałych i 
zastąpieniu ich bardziej efektywnymi źródłami ciepła, planowane na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Dotowane mogą być jedynie inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko, oraz niewymagające 
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.  z 2016r., poz.672).

§ 2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 
oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, określa załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji z budżetu Miasta pochodzić będą z dotacji udzielonej 
Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z udziałem środków 
udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przez 
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2016 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, na zadania służące ochronie powietrza 
w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach 

programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018.

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Zadaniu – rozumie się przez to likwidację źródła lub źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich 
przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) lub podłączenie 
istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);

2) Mieście – rozumie się przez to Miasto Piotrków Trybunalski;

3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działający w imieniu Miasta;

4) Beneficjencie Końcowym – rozumie się przez to:

a) osobę fizyczną lub osobę prawną będącą właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości 
położonej w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego,

b) wspólnotę mieszkaniową - ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości 
zgodnie z art. 6 ustawy  z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2015r., poz. 
1892),

c) przedsiębiorcę - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, która 
złożyła wniosek o udzielenie dotacji, pozytywnie przeszła etap weryfikacji i zawarła umowę z Miastem;

5) Wniosku – rozumie się przez to: pisemną deklarację Beneficjenta końcowego, wyrażającą  wolę zmiany 
systemu ogrzewania oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej;

6) Wykonawcy – rozumie się przez to legalnie działającą firmę instalacyjną, wybraną przez Beneficjenta 
Końcowego z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, a gdy ustawa Prawo zamówień 
publicznych nie znajduje zastosowania z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i 
przejrzystości i realizującą Zadanie;

7) Starym źródle ciepła – rozumie się przez to:

a) kocioł,

b) palenisko (piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnia),

c) kotłownię zasilającą kilka budynków,

d) kotłownię osiedlową,

opalane paliwem stałym;

8) Nowym źródle ciepła – rozumie się przez to:

a) fabrycznie nowy kocioł opalany paliwem stałym (węgiel, biomasa w tym drewno) spełniający następujące 
warunki:

- posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze na 
paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, 
wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą, 
wydany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- posiadający nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniający wymagania 
klasy 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r.,
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- posiadający automatyczny podajnik paliwa,

- nie posiadający rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

b) fabrycznie nowy kocioł na gaz,

c) fabrycznie nowy kocioł na olej opałowy,

d) pompę ciepła,

e) instalację ogrzewania elektrycznego,

f) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych dotychczas ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa 
stałego) do sieci ciepłowniczej;

9) Kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to wydatki poniesione przez Beneficjenta Końcowego od dnia 
zawarcia Umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania obejmujące:

a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji,

b) koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem,

c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń,

d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. wraz z materiałami,

f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej w przypadku gdy nowym źródłem ciepła będzie kocioł na 
gaz,

g) koszty budowy węzła cieplnego w przypadku gdy nowym źródłem ciepła będzie przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej,

h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku gdy nowym źródłem ciepła 
będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej;

10) Umowie - rozumie się przez to umowę podpisaną pomiędzy Beneficjentem Końcowym, a Miastem, 
określającą warunki finansowania Zadania i współpracy stron;

11) Funduszu – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi / 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2. 1. Uchwała określa sposób udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta zwanej dalej dotacją na 
realizację Zadania w latach 2016-2018.

2. Celem Zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesu spalania paliw 
stałych oraz wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych.

3. Zadanie jest zbieżne z dokumentami statutowymi Funduszu, a w szczególności:

a) Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

b) Regulaminem Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji 
realizowana w ramach programu KAWKA”.

4. O dotację celową mogą ubiegać się Beneficjenci Końcowi posiadający tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością o uregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na której 
będzie realizowane dotowane Zadanie.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji Beneficjentowi jest otrzymanie przez Miasto środków finansowych na ten 
cel z Funduszu.

2. Realizacja Zadania może nastąpić dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku Beneficjenta Końcowego oraz 
zawarciu przez niego Umowy z Miastem.

3. Dotacja dla danego Beneficjenta Końcowego na daną nieruchomość może zostać udzielona tylko raz.

4. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie Kosztów kwalifikowanych Zadania.
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5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. Podwójnego finansowania).

6. Udzielona dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

7. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 
404 ze zmianami) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 
grudnia 2013 r.) i rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 
352 z 24 grudnia 2013 r.).

8. Dotacją mogą zostać objęte jedynie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 
pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

9. Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy Beneficjenta 
Końcowego z Miastem.

§ 4. 1. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 65% poniesionych Kosztów kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość udzielonej dotacji nie może być wyższa niż:

Moc źródła do 50 
kW

Moc źródła powyżej 
50 kW

1) dla kotłowni gazowej 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
2) dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
3) dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW
4) dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW 500,00 zł/kW
5) dla kotłowni na biomasę (drewno) 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW
6) dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW 450,00 zł/kW
7) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) 2 000,00 zł/kW 1 500,00 zł/kW

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek.

2. Wzór wniosku zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bom.piotrkow.pl.

3. Wniosek wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy złożyć w miejscu 
i terminie wskazanym przez Miasto.

4. Wnioski składa się w terminie od dnia podpisania umowy pomiędzy Miastem a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na przyznanie środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań służących ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację 
niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, na lata 2016-2018, przez okres 45 dni, a jeżeli termin ten kończy się w sobotę, niedzielę lub 
święto, wówczas wnioski można składać do końca najbliższego dnia roboczego.

5. W przypadku nie osiągnięcia wielkości efektu ekologicznego, określonego w umowie, o której mowa w § 5 
ust. 4, dopuszcza się przyjmowanie wniosków w terminie innym niż określony w § 5 ust. 4.

6. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

8. W przypadku gdy właścicielami nieruchomości objętej dotacją jest kilku Beneficjentów Końcowych, we 
wniosku o udzielenie dotacji, zobowiązani są oni do wyznaczenia jednego pełnomocnika upoważnionego do ich 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy.

9. Beneficjenci Końcowi niebędący właścicielami nieruchomości objętej dotacją zobowiązani są do uzyskania 
zgody właściciela nieruchomości, z wyjątkiem użytkowników wieczystych.
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10. Beneficjenci Końcowi realizujący Zadanie polegające na likwidacji wspólnego dla całej nieruchomości 
Starego źródła ciepła i zastąpieniu go wspólnym dla całej nieruchomości Nowym źródłem ciepła zobowiązani są 
do wyznaczenia jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i 
rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy.

11. Beneficjenci Końcowi ubiegający się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis winni wraz z 
wnioskiem o przyznanie dotacji, przedłożyć dokumenty i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 
404 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu 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 ze zmianami).

12. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w następującej kolejności:

1) w pierwszej kolejności wnioski złożone przez Beneficjentów Końcowych, którzy w terminie do
10 listopada 2015 r. złożyli w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego deklarację udziału w programie 
priorytetowym pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach 
programu KAWKA”;

2) w drugiej kolejności wnioski złożone przez Beneficjentów Końcowych, którzy po 10 listopada 2015 r., lecz nie 
później niż do dnia 31.12.2015 r. złożyli w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego deklarację udziału w 
programie priorytetowym pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w 
ramach programu KAWKA”;

3) w trzeciej kolejności wnioski złożone przez Beneficjentów Końcowych, którzy nie złożyli w Urzędzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego deklaracji udziału w programie priorytetowym pn.: „Poprawa jakości powietrza 
poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA” lub złożyli je w terminie po 
31.12.2015 r.

13. Beneficjenci Końcowi, którzy złożyli Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, zostaną 
wezwani pismem do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

14. Do doręczeń wezwania mają zastosowanie przepisy art. od 39 do art. 47 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23).

15. Wnioski, które nie zostaną w pełni uzupełnione przez Beneficjentów Końcowych w terminie, o którym 
mowa w ust. 13 zostaną odrzucone. Wnioski ponownie złożone przez Beneficjentów Końcowych, których 
wcześniejsze wnioski zostały odrzucone będą rozpatrywane w następnej kolejności po wnioskach, o których mowa 
w ust. 12 pkt  3.

16. Miasto może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przyznanych na 
ten cel przez Fundusz i uwzględnionych w budżecie.

17. Po zakwalifikowaniu wniosku, Urząd zawiadomi Beneficjenta Końcowego o przyznaniu mu dotacji oraz o 
terminie i miejscu podpisania Umowy.

18. Niestawienie się Beneficjenta Końcowego w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 17 uznaje się za 
jego rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wyznaczonego terminu Beneficjent Końcowy nie wystąpi o jego 
zmianę.

19. Rozstrzygnięcie o udzieleniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie oraz roszczenie z tego tytułu.

20. Dotacja udzielana jest na podstawie Umowy zawieranej w formie pisemnej.

21. Beneficjent Końcowy podpisując Umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji Zadania w 
terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

22. Po wykonaniu Zadania Beneficjent Końcowy przedkłada Miastu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z 
załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku.

23. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bom.piotrkow.pl.

24. Beneficjent Końcowy zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie i na zasadach określonych w 
Umowie.

25. Przekazanie Beneficjentowi Końcowemu dotacji nastąpi po przyjęciu przez Urząd prawidłowego 
rozliczenia Zadania.
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26. W przypadku gdy udzielona dotacja będzie stanowić dla Beneficjenta Końcowego przychód, zostaną 
zastosowane przepisy prawa podatkowego w tym zakresie.

§ 6. 1. Miasto zastrzega sobie prawo:

1) odstąpienia od Umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent Końcowy nie zakończył realizacji zadania, 
na które została udzielona dotacja lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji, w terminie 
wskazanym w Umowie;

2) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją i w okresie 5 lat od daty rozliczenia dotacji;

3) wezwania Beneficjenta Końcowego do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu,

b) nieprzestrzegania warunków Umowy,

c) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu, w postaci urządzeń niespełniających 
wymogów określonych w niniejszym regulaminie i Umowie;

4) umieszczenia na Nowym źródle ciepła informacji świadczącej o dofinansowaniu Zadania ze środków 
Funduszu.

2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze 
zmianami).
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w
ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach
programu KAWKA” na lata 2016-2018.

Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach
programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu
KAWKA” na lata 2016-2018. Precyzuje obowiązki osób ubiegających się o uzyskanie dofinansowania na
likwidację źródła lub źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zastąpienie przez źródło o wyższej niż
dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) lub podłączenie istniejących obiektów do
sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Określa wysokość maksymalnego
dofinansowania i zasady jego rozliczenia.

Niniejsza uchwała jest również wymagana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi jako jeden z elementów wniosku składanego przez Miasto w celu uzyskania środków
finansowych na realizację programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej
emisji realizowana w ramach programu KAWKA na lata 2016-2018.

Całość środków finansowych przeznaczonych na dotację celową dla Beneficjentów
Końcowych pochodzić będzie ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi z udziałem środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
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