UCHWAŁA NR XLII/545/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad refundacji kosztów poniesionych na realizację „Programu ograniczania
niskiej emisji na terenie Miasta Pabianice” na rok 2017 i 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz.730, 935), w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji służących poprawie jakości
powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowanych w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na
terenie Miasta Pabianice” na rok 2017 i 2018.
§ 2. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczania refundacji,
o której mowa w § 1 określa Regulamin refundacji kosztów poniesionych na realizację „Programu ograniczania
niskiej emisji na terenie Miasta Pabianice” na rok 2017 i 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/545/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 8 czerwca 2017 r.
Regulamin refundacji kosztów poniesionych na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na
terenie Miasta Pabianice” na rok 2017 i 2018.
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania
refundacji kosztów inwestycji, zwanej dalej refundacją, służących poprawie jakości powietrza, poprzez
likwidację niskiej emisji, realizowanych w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta
Pabianice” na rok 2017 i 2018, zwanego dalej Programem.
2. Refundacja dotyczy kosztów realizacji przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji, tj.:
1) likwidację lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych), w lokalach mieszkalnych oraz
pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym,
systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpienie ich przez urządzenia grzewcze tj.:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub
modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.);
b) ogrzewanie gazowe;
c) ogrzewanie olejowe;
d) ogrzewanie elektryczne;
e) ogrzewanie na biomasę;
f) źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (kotłownia węglowa);
g) odnawialne źródło energii (pompa ciepła).
2) w przypadku, gdy likwidowane źródło ciepła stanowi wyposażenie budynku (trwale związane z podłożem
lub ścianą), przez trwałą likwidację rozumie się również odcięcie od przewodów kominowych, poprzez
zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie paleniska, która uniemożliwi dalsze korzystanie z niego.
3) kotły opalane paliwami stałymi (o których mowa lit. e, f ) muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5.
„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” lub równoważną, wydany
przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia przez Miasto Pabianice wniosku o dofinansowanie;
b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy
5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r;
c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie
mogą posiadać rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
§ 2. 1. O udział w Programie mogą ubiegać się podmioty, zwane dalej Wnioskodawcami, niezaliczone do
sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, będąc właścicielami
bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi, nieruchomości położonych na
terenie Miasta Pabianice, zwanego dalej Miastem – podmioty realizujące przedsięwzięcia w budynkach
mieszkalnych.
2. Refundacja nie może dotyczyć lokali wynajmowanych w budynkach komunalnych.
3. Nadzór nad realizacją, rozliczeniem oraz kontrolą realizacji Programu powierza się Prezydentowi Miasta
Pabianic.
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§ 3. 1. Refundacją objęte mogą być wyłącznie koszty:
1) demontażu istniejących instalacji (palenisk domowych) i urządzeń;
2) zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz
z niezbędnym oprzyrządowaniem;
3) zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, związanych
z instalacją nowego systemu grzewczego;
4) wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) lub ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.);
5) przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;
6) robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
7) wykonania przyłącza i instalacji gazowej;
8) budowy węzła cieplnego;
9) wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Kosztami kwalifikowanymi są wyrażone w złotych wydatki brutto poniesione na realizację określonych
w ust. 1 prac związanych z likwidacją niskiej emisji, w przypadku braku możliwości odzyskania poniesionego
kosztu podatku VAT.
3. Wszelkie pozostałe koszty, niewymienione w ust. 1, konieczne do poniesienia, w celu przeprowadzenia
inwestycji, uznaje się za niekwalifikowane.
4. Refundacji nie podlega zakup urządzeń przenośnych, tj. grzejników olejowych i elektrycznych,
dmuchaw, klimatyzatorów, itp.) i innych, niestanowiących stałego wyposażenia budynku mieszkalnego.
5. Refundacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy oraz po
31.07.2018 r.
6. Refundacja przysługuje tylko raz na dany lokal lub budynek mieszkalny, bez względu na ilość
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.
7. Refundacja nie jest udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania).
8. Refundacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz
pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do użytkowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Warunkiem realizacji Programu jest uzyskanie przez Miasto dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwanego dalej WFOŚiGW w Łodzi
10. Refundacja realizowana będzie poprzez pokrycie części kosztów realizacji inwestycji ze środków
WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu ograniczania niskiej emisji.
11. Wyboru wykonawców zadania lub dostawców dóbr i usług refundowanych ze środków WFOŚiGW
w Łodzi, dokonuje Wnioskodawca z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji,
przejrzystości i jawności (poprzez zebranie min. 3 ofert).
12. Wysokość refundacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych
ogółem, przy czym maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:
Dla planowanego nowego źródła
ciepła
dla kotłowni gazowej
dla kotłowni olejowej
dla podłączenia do sieci
ciepłowniczej
dla ogrzewania elektrycznego
dla kotłowni na biomasę

Wysokość max. refundacji
(moc źródła do 50 kW)
1 000,00 zł/kW
850,00 zł/kW

Wysokość max. refundacji (moc
źródła powyżej 50 kW)
900,00 zł/kW
750,00 zł/kW

850,00 zł/kW

750,00 zł/kW

600,00 zł/kW
1 000,00 zł/kW

500,00 zł/kW
900,00 zł/kW
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dla kotłowni węglowej
dla odnawialnego źródła energii
(pompa ciepła)

550,00 zł/kW

450,00 zł/kW

2 000,00 zł/kW

1 500,00 zł/kW

13. O uzyskaniu refundacji, każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
14. Z zakwalifikowanym do Programu Wnioskodawcą, Prezydent Miasta Pabianic podpisze umowę,
w której określony zostanie w szczególności szczegółowy opis, termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz
wysokość refundacji, sposób i termin jej przekazania, wykorzystania i rozliczenia, a także tryb kontroli
wykonywanego przedsięwzięcia.
15. Warunkiem podpisania umowy, która stanowi podstawę do uzyskania refundacji, jest przedłożenie
przez Wnioskodawcę, w wyznaczonym przez Miasto terminie, dokumentów stanowiących załączniki do
umowy.
16. Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 14 w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do Programu z przyczyn leżących po stronie
Wnioskodawcy, skutkuje odmową przyznania refundacji.
17. W przypadku, gdy część budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej,
udzielona refundacja będzie pomniejszona wprost proporcjonalnie do powierzchni całkowitej budynku, jaką
zajmuje ta działalność.
18. Wnioskodawca zobowiązany jest 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 w umowie.
19. Wnioskodawca zapewni możliwość kontroli refundowanych przedsięwzięć (przed realizacją zadania
i w okresie do 5 lat po realizacji) przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Pabianic pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska oraz pracownikom WFOŚiGW w Łodzi.
20. Minimalny zakres kontroli polegać będzie na sprawdzeniu:
1) istnienia likwidowanego źródła ciepła;
2) demontażu oraz trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe;
3) użytkowania nowego urządzenia grzewczego jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
4) nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dadatkowy ruszt);
5) warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
6) faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła
w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki
paliwa;
7) zgodności dokumentów ze stanem faktycznym - po złożeniu sprawozdania z realizacji zadania;
8) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z przedłożonymi dokumentami w terminie do 5 lat,
licząc od końcowej daty realizacji zadania.
21. Wnioskodawca, zobowiązany jest do udzielania Miastu wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego
przedsięwzięcia.
22. W przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę któregokolwiek z warunków niniejszego
Regulaminu, Miasto może odmówić udzielenia refundacji.
23. Ocena formalna przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania
refundacji, przeprowadzona zostanie przez pracowników Wydziału i polegać będzie na sprawdzeniu,
czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ich złożenia.
24. Ocena, o której mowa
zakwalifikowanych do Programu.

w ust. 23 zostanie

zakończona

sporządzeniem

listy

podmiotów

25. Miasto zobowiązane będzie do wystawienia PIT / CIT dla Wnioskodawcy.
§ 4. 1. Termin zakończenia realizacji inwestycji w ramach Programu ustala się na dzień:31.07.2018 r.
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2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 3 dni od dnia zakończenia inwestycji
w Wydziale Ochrony Środowiska sprawozdania z realizacji zadania wraz z:
1) fakturami VAT/ rachunkami wystawionych na Wnioskodawcę przez Wykonawcę;
2) protokołami odbioru wystawionymi przez Wykonawców realizujących zadania, podpisanumi przez
Wnioskodawcę i Wykonawcę;
3) dowodami zapłaty faktur VAT/ rachunków;
4) umowami z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu;
5) certyfikatami zgodności z normą PN-EN 303-5, potwierdzającymi 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa
stałe (o których mowa §1 ust. 2 pkt. 2 lit. a.);
3. Po przedłożeniu sprawozdania z realizacji zadania, w terminie 7 dni upoważnieni przez Prezydenta
Miasta Pabianic pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzą kontrolę zgodności złożonych
dokumentów ze stanem faktycznym.
4. Wypłata refundacji nastąpi po zrealizowaniu zadania i po zaakceptowaniu przez Miasto sprawozdania
z realizacji zadania oraz w terminie do 21 dni od dnia otrzymania środków finansowanych z WFOŚiGW
w Łodzi.
5. Udzielona refundacja kosztów inwestycji podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
w przypadkach, gdy została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, została pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości oraz gdy wnioskodawca nie przestrzega warunków umowy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski
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