
UCHWAŁA NR XVII/197/20 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2020r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomska na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  przedsięwzięć związanych z ochroną 

powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska poprzez 
modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez 

osoby fizyczne. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 
1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, M.P. z 2019 r. poz. 866 i 938) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania przez Gminę Miasta Radomska osobom fizycznym dotacji 
celowych w 2020 r., na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł 
na terenie Gminy Miasta Radomska oraz rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu i kryteria 
wyboru zadań do udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia poprzez wprowadzenie Regulaminu 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Rafał Dębski 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/197/20 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 21 maja 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Radomska osobom fizycznym 
na zadania w zakresie ochrony środowiska - ochrona powietrza, mające na celu ograniczenie niskiej 

emisji na terenie Miasta Radomska 

§ 1. 1.    Regulamin niniejszy, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Miasta Radomska osobom fizycznym na przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczanie źródeł niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem 
układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Radomska oraz kryteria 
wyboru zadań do udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) odbiorcach końcowych - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, 

b) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć odbiorcę końcowego, który zadeklarował przystąpienie do 
wymiany źródła ciepła i został uwzględniony na liście rankingowej, 

c) deklaracji - należy przez to rozumieć pisemną deklarację wnioskodawcy, wyrażającą wolę przeprowadzenia 
zadania i zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej złożoną przez wnioskodawcę, 

d) umowie - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Miastem Radomsko a wnioskodawcą 
o udzielenie dotacji celowej na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta 
Radomska, zgodnie z art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami), 

e) liście rankingowej - należy przez to rozumieć listę wnioskodawców uszeregowaną zgodnie z kryteriami 
przyjętymi w regulaminie, sporządzoną po pozytywnej weryfikacji i ocenie złożonych wniosków, 

f) kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć koszty netto (bez podatku od towarów i usług VAT) 
wykonania zakresu prac lub koszty brutto w przypadku niemożności odzyskania w żaden sposób 
poniesionego kosztu podatku VAT, określonego w regulaminie i stanowiącego podstawę do ustalenia dotacji, 

g) efekcie ekologicznym - należy przez to rozumieć ilość wyeliminowanych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do powietrza, ustalanych jako różnica w emisji zanieczyszczeń pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, CO2, benzeno-a-
pirenu, CO2, NOx, 

h) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa 
w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2019 r. 
poz. 1396 ze zmianami), polegające na ograniczeniu niskiej emisji, 

i) budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach, 

j) lokalu - należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku służącego na cele mieszkaniowe, 

k) c.o. - należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie, 

l) c.w.u. - należy przez to rozumieć ciepłą wodę użytkową, 

§ 2. 1.   Celem dotacji jest ograniczenie na terenie Gminy Miasta Radomska emisji zanieczyszczeń, 
w szczególność pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO2. 

2. Dotacja może być udzielona na następujące zadania mające na celu ograniczenie niskiej emisji: 

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich 
przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) 
spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. 

Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
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- nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko 
w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie; 

- musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany 
przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017r. 
poz.1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017r.poz. 4549); 

- powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie 
może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

- stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw”. 

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować 
wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej. 

b) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) 
do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji 
c.o. i c.w.u. 

3. Wszelkie działania w zakresie likwidacji, zmiany i modernizacji źródeł ciepła są podejmowane na 
odpowiedzialność i ryzyko wnioskodawcy i muszą być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). 

4. Dotacja jest udzielana jedynie na zadania, co do których wnioskodawca zobowiąże się do utrzymania 
trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość zadania 
rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego we wniosku. 

§ 3. 1.   Dotacja może być udzielona odbiorcom końcowym realizującym przedsięwzięcie w budynkach lub 
lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Radomsko do których wnioskodawca 
posiada tytuł prawny. 

2. Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych lub lokalach, w których 
w okresie trwałości projektu, jest / będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są / będą 
pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50 % powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych 
przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. 

3. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek lub lokal w okresie 5 lat. 

4. Przyznawanie dofinansowania odbywa się na podstawie podpisanych umów wg listy rankingowej 
do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Radomska. 

5. Kolejność na liście rankingowej ustalana jest wg kolejności składanych deklaracji. 

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł. 

§ 4. 1.   Intensywność dofinansowania wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
określonych w ust. 4. Dofinansowanie będzie realizowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie Miasta Radomska. 

2. Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być wyższy niż: 

1) 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, zero groszy) - dla kotłowni węglowych; 

2) 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy) - dla pozostałych źródeł ciepła. 

3. Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy odbiorcą końcowym a Miastem 
Radomsko do 15.12.2020 r. 

4. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty odbiorcy końcowego, w tym: 
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a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, 

b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, 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, 

g) koszty budowy węzła cieplnego, 

h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

§ 5. 1.   Rozliczenie dotacji następuje po złożeniu dokumentacji na zasadach i w terminie wskazanym 
w umowie o udzielnie dotacji, nie później niż do 20 grudnia 2020 r. 

2. Po wykonaniu przedsięwzięcia odbiorca końcowy składa wniosek o rozliczenie i dokonanie płatności 
w formie refundacji środków na wskazany rachunek bankowy. Wraz z wnioskiem składa pisemne 
potwierdzenie wykonania i zakończenia realizacji zadania. 

3. Do wniosku wymienionego w ust. 2 odbiorca końcowy dołącza zestawienie wszystkich poniesionych 
kosztów oraz: 

1) oświadczenie o trwałej likwidacji poprzedniego systemu grzewczego; 

2) imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty z potwierdzeniem zapłaty (oryginały oraz jedna 
kserokopia); 

3) protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania (w tym opinia kominiarska); 
w przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one podpisane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna); jeżeli ww. protokół zawiera wykaz usterek, 
których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia należy również załączyć 
protokół potwierdzający ich usunięcie; 

4) umowy z dostawcami ciepła sieciowego / energii elektrycznej / gazu (oryginały oraz jedna kserokopia); 

5) wymagane decyzje administracyjne (oryginały oraz jedna kserokopia); 

6) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po realizacji zadania; 

7) certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów tzw. "klasy 5" oraz „ekoprojektu. 

4. W przypadku, gdy dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, udzielone odbiorcy 
końcowemu stanowić będzie dla niego przychód, zastosowane zostaną odpowiednie przepisy w tym zakresie. 

§ 6. 1.   Do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć uprawnione są osoby działające z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Radomska. 

2. Odbiorca końcowy zapewni kontrolującym możliwość weryfikacji trwałej likwidacji starego kotła na 
paliwo stałe oraz użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła 
ciepła w budynku. 

3. Kontrola zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz 
z wnioskiem o rozliczenie dotacji może być przeprowadzona w całym okresie trwałości projektu, tj. 5 lat 
od zakończenia realizacji zadania. 

4. W przypadku uniemożliwienia przez odbiorcę końcowego przeprowadzenia kontroli lub niedotrzymania 
założeń programu oraz niniejszego regulaminu udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie z dnia 22 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 
zmianami).

Id: 0C275B87-25F9-41D8-B44D-6053BC34EF78. Podpisany Strona 3




