
ZARZL\DZENIE Nr 63A fNIII17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 2IJ ~{.tJ(.O..2017 r. 

w sprawie ogloszenia naboru i powolania Komisji ds. Naboru do opiniowania wnioskow 
o udzielenie dotacji celowych z budietu miasta Lodzi na przedsi*rwzi*rcia inwestycyjne 
slui~ce ochronie powietrza, trybu post*rpowania w sprawie ich udzielania i sposobu 

rozliczania. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), § 3 ust. 3 
oraz § 5 "Regulaminu udzielania dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi na przedsiywziycia 
inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Lodzi", stanowi,!cego 
zal,!cznik do uchwaly Nr Ll1255/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 maja 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2697) 

zarz~dzam, co nast*rpuje: 

§ 1. 1. Oglaszam nab or wnioskow 0 udzielenie dotacji skladanych przez osoby fizyczne, 
wspolnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiybiorcow oraz jednostki sektora finansow 
publicznych byd,!cych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsiywziycia 
sluz,!ce ochronie powietrza, polegaj,!ce na trwalej zmianie systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stalym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Lodzi. 

2. Trese ogloszenia 0 naborze 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zal'!cznik Nr 1 do 
zarz,!dzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 
2) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. 1. W celu rozpatrzenia wnioskow 0 udzielenie dotacji zlozonych w naborze, 
o ktorym mow a w § 1 ust. 1, powolujy Komisjy ds. Naboru, w skladzie: 

1) Przewodnicz'!cy Komisji 

2-7) Czlonkowie: 

- Krzysztof Honkisz 
Glowny Specjalista w Wydziale Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 

- Wojciech Kopysiewicz 
Inspektor Wydziale Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Remigiusz Ostrowski 
Pracownik I stopnia w Wydziale Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw 
Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 

- Malgorzata Moskwa-Wodnicka 
Radna Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Urszula Niziolek-Janiak 
Radna Rady Miejskiej w Lodzi; 



- Marta Wandzel 
Radna Rady Miejskiej w Lodzi; 

- Andrzej Kaczorowski 
Radny Rady Miejskiej w Lodzi. 

2. Regularnin pracy Kornisji ds. Naboru stanowi zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia. 

§ 3. Zobowi,!zujy Przewodnicz,!cego Komisji ds. Naboru do przedstawienia 
Prezydentowi Miasta Lodzi sprawozdania z prac Komisji ds. Naboru. 

§ 4. Wykonanie zarz'!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 63,Al NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia W ~u:::t 2017 r. 

oglasza od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r. nab6r wniosk6w od os6b 
fizycznych, wsp61not mieszkaniowych, os6b prawnych, przedsiybiorc6w, oraz jednostek 
sektora finans6w publicznych byd~cych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na 
przedsiywziycia sluz~ce ochronie powietrza, polegaj~ce na trwalej zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stalym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na 
terenie miasta Lodzi. 

Rodzaj zadania, wysokosc srodkow publicznych na jego realizacj~ oraz termin jego 
realizacji: 

Celem naboru jest przyzname w 2017 r. dotacji celowych na realizacjy przedsiywziyc 
inwestycyjn ych: 
1) podl~czenie do sieci cieplowniczej wraz z mozliwosci~ podl,!czenia cieplej wody 

uzytkowej; 
2) podl,!czenie do sieci gazowej i instalacjy indywidualnego zr6dla ogrzewania; 
3) instalacjy indywidualnego zr6dla ogrzewania gazowego zasilanego z wlasnego zbiomika. 

Termin rozliczenia przedsiywziycia nie p6zniej niz do dnia 30 listopada 2017 r. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania w roku budzetowym 2017 -
3000000 zl. 

Wnioski b~d~ rozpatrywane przez Komisj~ ds. Naboru w dwu etapach. 

Etap-I 

Ocena formalna wniosku 

1. Osoba, ubiegaj,!ca siy 0 dofinansowanie sklada wniosek 0 udzielenie dofinansowania na 
realizacjy przedsiywziycia inwestycyjnego, zawieraj~cy: 

1) imiy, nazwisko i adres osoby ubiegaj,!cej siy 0 dotacjy w przypadku os6b fizycznych, 
w przypadku pozostalych podmiot6w nazwy, adres siedziby, numer Krajowego Rejestru 
S,!dowego, REGON, NIP w przypadku obowi,!zku ich posiadania, adres do 
korespondencji oraz adres poczty elektronicznej jezeli taki posiada; 

2) dane nieruchomosci, na kt6rej bydzie realizowane przedsiywziycie; 
3) informacjy 0 rodzaju zainstalowanych (istniej~cych) w budynku lub lokalu zr6dlach ciepla 

(urz~dzeniach grzewczych); 
4) informacjy 0 rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu zr6dlach ciepla 

(urz~dzeniach grzewczych); 



5) kalkulacjy koszt6w przedsiywziycia; 
6) przewidywan,! daty zakonczenia przedsiywziycia; 
7) nurner rachunku bankowego, na kt6ry rna zostac przekazane dofinansowanie; 
8) daty i podpisy os6b, reprezentuj,!cych wnioskodawcy, upowa.znionych do skladania 

oswiadczen woli. 
2. Do wniosku 0 udzielenie dofinansowania naleZy dol,!czyc: 
1) dokurnent potwierdzaj,!cy tytul prawny do budynku lub lokalu, w kt6ryrn realizowane byd,! 

przedsiywziycia inwestycyjne alba oswiadczenie 0 jego braku; 
2) jezeli przedsiywziycie inwestycyjne tego wymaga - stosowne ostateczne pozwolenia, 

zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jezeli przepisy wyrnagaj,! jedynie zgloszenia, 
dokurnent potwierdzaj,!cy zgloszenie realizacji przedsiywziycia do organu adrninistracji z 
adnotacj,! lub zaswiadczeniern organu 0 braku sprzeciwu wobec planowanych 
przedsiywziyc; 

3) zgody wszystkich wsp61wlascicieli lub wsp61uzytkownik6w wieczystych nieruchornosci 
na ubieganie siy 0 dotacjy w kwocie okreslonej we wniosku i realizacjy przedsiywziycia, 0 

kt6rym rnowa w § 1 "Regularninu udzielania dotacji celowych z budzetu rniasta Lodzi na 
przedsiywziycia inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, realizowane na terenie rniasta 
Lodzi", stanowi,!cego zal'!cznik do uchwaly Nr Ll1255/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
24 rnaja 2017 r. alba uchwaly, 0 kt6rej rnowa wart. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. 0 wlasnosci lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892); 

4) zaswiadczenie alba oswiadczenia i informacje, 0 kt6rych rnowa wart. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach dotycz'!cych pornocy 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), w przypadku gdy 0 udzielenie dotacji 
ubi ega siy podrniot byd,!cy przedsiybiorc,!. 

3. W przypadku dol,!czenia do wniosku kopii dokurnent6w nalezy przedlozyc oryginaly do 
wgl,!du alba potwierdzic kopie za zgodnosc przez osoby uprawnion,!. 

Podczas rozpatrywania wniosk6w, 0 kt6rych rnowa wyzej Kornisja ds. Naboru sprawdza 
kornpletnosc wniosku. W przypadku zlozenia niekornpletnego wniosku, wnioskodawca 
zostanie wezwany do uzupelnienia brak6w. Wnioski nieuzupelnione w wyznaczonyrn 
terminie zostaj,! pozostawione bez rozpatrzenia. 

Etap II 

Ocena merytoryczna wniosku 

Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia przeprowadzona zostanie ocena rnerytoryczna, 
w oparciu 0 nastypuj,!ce kryteria: 
1) wysokosc srodk6w finansowych zarezerwowanych na ten cel w budzecie rniasta Lodzi; 
2) wartosc przedsiywziycia inwestycyjnego wskazanego we wniosku; 
3) rodzaj i stan techniczny istniej,!cej instalacji; 
4) rnozliwosc zrealizowania przedsiywziycia inwestycyjnego z uwzglydnieniern termin6w 

rozliczenia; 
5) techniczne i technologiczne aspekty nowej instalacji; 
6) udzial srodk6w wlasnych ubiegaj,!cego siy 0 dotacjy. 

Po dokonaniu oceny Kornisja ds. Naboru przedklada Prezydentowi Miasta Lodzi propozycje 
wniosk6w 0 udzie1enie dotacji. 
Wykaz wniosk6w, 0 kt6rych rnowa wyzej urnieszcza siy w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 
Wnioskodawca zostanie zawiadorniony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz 0 terminie 
i rniejscu podpisania urnowy. 



Niestawienie siy wnioskodawcy w miejscu i terminie, 0 kt6rym mowa wyzej uznaje siy za 
jego rezygnacjy z dofinansowania, 0 ile przed uplywem wyznaczonego terminu 
wnioskodawca nie wyst,!pil 0 jego zmiany. 
Dofinansowanie nie moze bye przeznaczone na refundacjy koszt6w poniesionych przed dat,! 
zawarCla umowy. 

Wnioski dotacyjne byd,! do pobrania od dnia 26 czerwca 2017 r. w Oddziale ds. 
Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami 
z Mieszkancami w Departamencie Obsrugi i Administracji Urzydu Miasta Lodzi: 
1) Sr6dmiescie ul. Piotrkowska 110 ( wejscie od PasaZu Schillera ); 
2) Polesie ul. Krzemieniecka 2b; 
3) Widzew ul. Pilsudskiego 100; 
4) Baluty ul. Zachodnia 47; 
5) G6ma al. Politechniki 32. 

Wnioski dotacyjne byd,! ponadto do pobrania od dnia 26 czerwca 2017 r.: 
1) poprzez strony intemetow,!: www.um1.lodz.pl- zakladka Informacje - DOT ACJA; 
2) w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych 

Urzydu Miasta Lodzi - Pilsudskiego 100 II p. 

Wypelnione wnioski naleZy skladac, za potwierdzeniem w: 
1) Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkancow w Wydziale 

Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Obslugi i Administracji 
Urzt;du Miasta Lodzi: 

a) Srodmiescie ul. Piotrkowska 110 (wejscie od Pasaiu Schillera ), 
b) Polesie ul. Krzemieniecka 2b, 
c) Widzew ul. Pilsudskiego 100, 
d) Baluty ul. Zachodnia 47, 
e) Gorna al. Politechniki 32. 

2. Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urz~du Miasta Lodzi - Pilsudskiego 100 II p. 

Udzielenie dotacji nastypuje na podstawie umowy, zawartej pomiydzy miastem L6dz 
a wnioskodawc'!. 
Informacje 0 udzieleniu dotacji umieszcza siy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Miasta Lodzi oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 
Wnioskodawca jest zobowi<tZany do zlozenia dokumentacji do rozliczenia przedsiywziycia 
inwestycyjnego na zasadach i w terminie wskazanym w umowie, kt6ry nie moze bye 
p6zniejszy niz do 30 listopada danego roku budzetowego. 
Po wykonaniu przedsiywziycia inwestycyjnego, wnioskodawca sklada pisemne zgloszenie 
zakonczenia realizacji przedsiywziycia inwestycyjnego wraz z wnioskiem 0 rozliczenie 
dotacji. Rozliczenie dotacji stano wi zestawienie wszystkich poniesionych koszt6w 
koniecznych do realizacji przedsiywziycia inwestycyjnego. Do zestawienia wnioskodawca 
zobowi<tZany jest dol,!czye: 
1) oswiadczenie 0 trwalym wyl,!czeniu z uzytkowania kanal6w spalinowych na paliwo stale 

w zwi<tZku z realizacj,! przedsiywziycia byd,!cego przedmiotem dofinansowania; 
2) imienne faktury V AT lub rachunki okreslaj,!ce koszty z potwierdzeniem zaplaty; 
3) dokumentacjy odbioru technicznego rob6t lub odbioru wykonanych prac lub oswiadczenie 

o jej braku z podaniem przyczyn; 
4) umowy z wykonawcami rob6t. 
W przypadku dol,!czenia do zgloszenia kopii dokument6w, nalezy przedlozye oryginaly 
do wgl,!du alba potwierdzie kopie za zgodnose przez osoby uprawnion,!. 
Podstaw,! wyplaty dotacji jest prawidlowe rozliczenie umowy. 
Kwota dotacji przekazana bydzie na wskazany przez wnioskodawcy rachunek bankowy. 



Informacje 0 rozliczeniu umieszcza siy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta 
Lodzi oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

Dodatkowych informacji udziela punkt konsultacyjny w Wydziale Ochrony Srodowiska 
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi - Pilsudskiego 100 
pok. 66 tel. 42 638 47 16. 



Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr 63A-l NIV17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia W ~YWc.a 2017 r. 

Regulamin pracy Komisji ds. Naboru 

§ 1. 1. Komisja ds. Naboru, zwana dalej Komisjq, obraduje na posiedzeniach 
zamkniytych, bez udzialu potencjalnych beneficjent6w. 

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczqcy a w przypadku jego nieobecnosci 
wyznaczony przez Przewodniczqcego czlonek Komisji. 

3. Wszystkie decyzje w trakcie naboru Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym, 
zwyklq wiykszosciq glos6w. 

4. Komisja podejmuje decyzje, jezeli w jej posiedzeniu uczestniczq co najmniej cztery 
osoby powolane do jej skladu. Czlonkowie Komisji potwierdzajq swojq obecnosc na kaZdym 
posiedzeniu na liscie obecnosci. 

5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos Przewodniczqcego Komisji. 

§ 2. Zadania Komisji: 

1) zapoznawanie siy ze zlozonymi wnioskami 0 przyznanie dotacji oraz ich ocena 
formalna i merytoryczna. w oparciu 0 nastypujqce kryteria: 
a) wysokosc srodk6w finansowych zarezerwowanych na ten cel w budzecie Miasta 

Lodzi, 
b) wartosc przedsiywziycia inwestycyjnego wskazanego we wniosku, 
c) rodzaj i stan techniczny istniejqcej instalacji, 
d) mozliwosc zrealizowania przedsiywziycia inwestycyjnego z uwzglydnieniem 

termin6w rozliczenia, 
d) techniczne i technologiczne aspekty nowej instalacji, 
e) udzial srodk6w wlasnych ubiegajqcego siy 0 dotacjy; 

2) przeprowadzanie kontroli, w przypadku wqtpliwosci stwierdzonych podczas 
weryfikacji wniosku 0 przyznanie dotacji; 

3) kontroly, 0 kt6rej mowa w pkt 2, przeprowadzac bydq czlonkowie Komisji, fakt 
przeprowadzenia kontroli zostaje udokumentowany protokolem. 

4) w obradach Komisji, na zaproszenie, mogq uczestniczyc Wnioskodawcy w celu 
udzielenia dodatkowych wyjasnien. 

§ 3. Przewodniczqcy Komisji, po weryfikacji zlozonych wniosk6w sporzqdza opiniy 
dotyczqCq zasadnosci przyznania dotacji przedstawianq na posiedzeniu Komisji 

§ 4. 1. Z prac Komisji sporzqdza siy protok61, kt6ry podpisuje Przewodniczqcy 
i wszyscy czlonkowie Komisji. Protok61 w szczeg6lnosci zawiera wnioski w przedmiocie 
propozycji udzielenia dotacji. 

2. Protok61, 0 kt6rym mowa w ust. 1, Przewodniczqcy przedklada niezwlocznie do 
akceptacji Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Obslugy organizacyjno-administracyjnq Komisji zapewnia Wydzial Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 


