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UCHWAŁA NR XXXVII/217/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127, poz. 2338),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/217/21
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 stycznia 2021 r.
REGULAMIN
udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na
wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tomaszów
Mazowiecki.
2. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do
powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu ze źródeł tzw. „niskiej emisji”
pochodzących z domowych systemów grzewczych, w których spala się paliwo o złej charakterystyce oraz
niskich parametrach grzewczych.
Rozdział 2
Zasady udzielania dotacji
§ 2. 1. Dotacja jest wypłacana ze środków budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ciepła w budynku
mieszkalnym na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła.
2. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków
mieszkalnych.
3. Dotacja jest udzielana na przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na
terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki, polegające na wymianie lokalnych nieekologicznych źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła:
1) pompy ciepła;
2) kotły gazowe;
3) kotły na lekki olej opałowy;
4) piece zasilane prądem elektrycznym;
5) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie
parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające
5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę
badawczą;
6) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego
spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz
emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały
certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.
4. Dotacja udzielana jest na zakup i montaż nowego źródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca,
pompy ciepła) - fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego
do użytkowania na terenie Polski.
5. Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku mieszkalnego.
§ 3. 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczasowego źródła
ciepła w budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:
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1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;
2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
3) pieców objętych ochroną konserwatorską.
2. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru źródła oraz wyboru
dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym
prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa także obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji
wymaganej prawem i uzyskania wymaganych prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń.
§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza
będzie określona w uchwale budżetowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na dany rok.
2. Dotacja będzie udzielana na pokrycie udokumentowanych i poniesionych kosztów przedsięwzięcia
w wysokości:
1) 8000,00 zł w przypadku wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na pompę ciepła;
2) 5000,00 zł w przypadku wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, kotły na lekki olej
opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym;
3) 4000,00 zł w przypadku wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na automatyczne kotły retortowe opalane
granulatem drzewnym, tzw. peletem;
4) 3000,00 zł w przypadku wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na automatyczne kotły retortowe opalane
ekogroszkiem.
3. Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów trwa od daty podpisania umowy dotacji z Gminą
Tomaszów Mazowiecki do dnia 31 października danego roku. Za datę poniesienia kosztów uznaje się datę
zapłaty faktury, rachunku.
§ 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) przygotowanie dokumentacji technicznej;
2) wykonanie przyłączy gazowych i energetycznych;
3) zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na przepracowany
olej;
5) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
6) zakup zbiornika na ciepłą wodę użytkową (tzw. bojler);
7) modernizacje istniejącego ogrzewania proekologicznego;
8) wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy od początku posiadał system
ogrzewania ekologicznego;
9) refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacji z Gminą Tomaszów Mazowiecki.
§ 6. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:
1) wycofanie złożonego wniosku lub odmowę podpisania umowy o dotację przez Dotowanego;
2) niespełnienia przez Dotowanego warunków określonych w regulaminie;
3) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Tomaszów
Mazowiecki w danym roku;
4) nieuzupełnienia niekompletnego wniosku w wyznaczonym przez Dotującego terminie;
5) nieprawidłowych wyników kontroli.
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Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 7. 1. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ustali termin, miejsce składania wniosków i wzory
dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, w danym roku kalendarzowym
zamieszczane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Gminy Tomaszów
Mazowiecki.
3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku
o udzielenie dotacji wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
4. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą przez pracowników Urzędu Gminy Tomaszów
Mazowiecki:
1) kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia;
2) pracownik weryfikujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek, uzupełnień i wyjaśnień do
wniosku;
3) nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
6. Kompletne wnioski zweryfikowane pozytywnie, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na limit
dostępnych środków, będą umieszczone na liście rezerwowej. Wnioski z listy rezerwowej będą realizowane po
zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Tomaszów Mazowiecki w danym lub kolejnym roku.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji
na dofinansowanie przedsięwzięcia.
Rozdział 4
Zasady rozliczenia dotacji
§ 8. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w celu rozliczenia dotacji Dotowany, w terminie określonym
w umowie, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji
wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedsięwzięcia, a w szczególności:
1) oryginał faktury VAT/ rachunku za zakup i montaż nowego źródła ciepła, wskazujące Wnioskodawcę jako
nabywcę wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty;
2) opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego;
3) oświadczenie o posiadanym pozwoleniu wykonanie instalacji (jeżeli jest wymagane);
4) dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła (np. zezłomowania, utylizacji urządzenia);
5) certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą stwierdzający spełnianie przez kocioł
wszystkich parametrów związanych ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza
odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012;
6) dokumentację fotograficzną zamontowanego urządzenia grzewczego.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, wnioskodawca zostanie wezwany
do jego uzupełnienia (pisemnie, telefonicznie lub mailowo) w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Nieuzupełnienie wniosku o rozliczenie dotacji lub uzupełnienie po upływie terminu wskazanego
w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, będzie traktowane jako podstawa odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
4. Wypłata dofinansowania nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez wnioskodawcę stosownych
dokumentów, tj. kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
§ 9. 1. Dotowany, któremu udzielono dotacji celowej, zobowiązany jest do utrzymania efektu
ekologicznego przedsięwzięcia, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
wypłaty dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
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2. Dotujący zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed, w trakcie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od daty
wypłaty dotacji;
2) wezwania Dotowanego w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:
a) nieprzestrzeganie niniejszych zasad,
b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku mieszkalnym w postaci urządzeń niespełniających
wymogów określonych w niniejszych zasadach.
§ 10. 1. Z chwilą sprzedaży budynku mieszkalnego, Dotowany zobowiązany jest pozostawić w nim
dofinansowane urządzenia w stanie technicznej sprawności oraz wpisać w treść aktu notarialnego konieczność
utrzymania dofinansowanego przedsięwzięcia przez nowego nabywcę.
2. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

