M A D A iVl%EJSMA
w Lodzi

UCHWALA NR IV/121/19
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie okreklenia zasad udzielania dotacji celowych z budietu miasta Lodzi na przedsiqwziqcia
inwestycyjne siuiqce ochronie powietrza, trybu postqpowania w sprawie ich udzielania i sposobu
rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 lnarca 1990 r. o samorzqdzie
grninnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 w zwiqzlzu
z art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161), Rada Miejska w todzi
uchwala, co nastqpuje:

5 1. OkreSla siq zasady udzielania dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi dla:
1) podmiot6w niezaliczonych do sektora finans6w publicznych, w szczeg6lnoSci:
a) os6b fizycznych,
b) wsp6lnot mieszkaniowych,
c) os6b prawnych,
d) przedsiqbiorcow,
2) jednostek sektora finans6w publicznych bqdqcych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
na przedsiqwziqcia inwestycyjne sluzqce ochronie powietrza, polegajqce na tnvalej zmianie irodla
ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na
terenie miasta todzi.

-

$ 2 . Zasady udzielania dotacji, o kt6rych mowa w 5 1, w tym kryteria wyboru przedsiqwziqf.
inwestycyjnych do dofinansowauia oraz tryb postqpowania w sprawie udzielania dotacji i spos6b ich
rozliczania, okreSla ,,Regdamin udzielania dotacji celowych z budzetu miasta todzi na przedsiqwziqcia
inwestycyjne sluzqce ochronie powietrza, realizowaue na tereuie miasta Lodzi", stanowiqcy zatqcznik do
niniejszej uchwaly.

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi.
$ 4. W zakresie wjakim niniejsza uchwala przewiduje udzielenie pomocy de minimis jej przepisy
obowiqzujq do dnia 30 czerwca 2021 r.
$ 5. Tracq moc uchwaly Rady Miejskiej w todzi:
I) Nr Ll1255117 z dnia 24 maja 201 7 r. w sprawie okreSlenia zasad udzielania dotacji celowych z budietu
rniasta todzi na przedsiqwziqcia inwestycyjne shzqce ochronie powietrza, trybu postqpowania
w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2697);
2) Nr LXVl1664118 z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie okreilenia zasad
udzielania dotacji celowych z budietu miasta todzi na przedsiqwziqcia inwestycyjne shiqce ochronie
powietrza, trybu postqpowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego poz. 533).
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5 6. Uchwala wchodzi w iycie po u p h i e 14 dni od dnia og'roszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Lcidzkiego.
Przewodniczqcy
iej&y$

I6Ma

Marcin GO ASZEWSKI
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Zalqcznik
do uchwaly Nr IV/121/19
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 16 stycmia 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji celowych z budzetu miasta t o d z i na przedsiqwziqcia inwestycyjne
sluzqce ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Eodzi
Rozdzial 1
Postanowienia og6lne

6 I . Dotacje celowe ze Srodk6w budzetn miasta Lodzi, udzielane bqdq na przedsiqwziqcia
inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujqce trwalq zmianq systemu ogrzewania polegajqce na:
1) podlqczeniu do sieci cieplowniczej wraz z mozliwoSciq podlqczenia cieplej wody uiytkowej;
2) podlqczeniu do sieci gazowej i instalacji indywidualnego ir6dla ogrzewania;
3) instalacji indywidualnego ir6dla ogrzewania elektrycznego.
Rozdzial2
Zasady udzielania dotacji

5 2. Dotacje mogq by6 udzielone:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finans6w publicznych, w szczeg6lnoSci:
a) osobom fizycznym,
b) wsp6lnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiqbiorcom,
2) jednostkom sektora finans6w publicznych bqdqcym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
realiznjqcym przedsiqwziqcia, o kt6rych mowa w
adlninistracyjnych miasta Lodzi.

-

6

I, w budynkach poloionych w granicach

5 3. 1. Dotacja moze by6 udzielona wylqcznie na dofinansowanie:
1) demontazu likwidowanego ir6dla ogrzewania, koszt6w zaknpu i montaiu nowego systemu ogrzewania
w przypadku indywidualnych ir6del ogrzewania, o kt6rych mowa w 5 1;
2) koszt6w instalacji wqzla cieplnego oraz podlqczenia do sieci cieplowniczej, z wylqczeniem koszt6w
uzyskania dokumentacji;
3) kosztbw podlqczenia do sieci gazowej, z wylqczeniem koszt6w uzyskania dokumentacji;
4) koszt6w podhczenia do instalacji elektrycznej, z wylqczeniem kosztow uzyskania dokumentacji.
2. Przyznawanie dotacji odbywa siq do wysokoSci Srodk6w finansowych zarezerwowanych na ten
cel w budzecie miasta Lodzi na dany rok kalendarzowy.
3. WysokoSC Srodkow finansowych, o kt6rych mowa w ust. 2, podawana bqdzie w ogloszeniu
o naborze wniosk6w, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdn Miasta Lodzi.
4. W przypadkach, wkt6rych dotacje bqdq udzielane na rzecz podmiot6w prowadzqcych
dzialalnoif, gospodarczq, bqdq one stanowiC pomoc de minimis, kt6rej udzielanie bedzie nastqpowa6
zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
5. Dotacja nie moze poluywaf, wydatk6w przeznaczonych na pokrycie koszt6w finansowanych
z innych bezzwrotuych ir6del.
6. Dotacjq objqtc sq wydatki poniesione na trwalq likwidacjq nieekologicznego ir6dla ogrzewania.
7. Kosztami kwalifikowanymi sq:
I ) zakup urzqdzeti wraz z elementami stanowiqcymi wyposaienie (urzqdzenia wykonane fabrycznie
i zamontowane po raz pienvszy, spelniajqce normy i dopuszczone do uiytkowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej);
2) koszty demontaiu i utylizacji palenisk nieekologicznych (potwierdzone zezlomowanie);
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3) koszty montaiu nowych urzqlzeti;
4) koszty instalacji - podlqczenia (dostosowanie ir6del ogrzewania w oparciu o wymogi technicznotechnologiczne).
8. Dofinansowanie przekazywane bedzie iako zwrot czeici udokumentowanych koszt6w
kwalifikowanych rea~izacji'~rzeds~qwziqcia
inwestycyjnego, po jego iakoticzeniu.
9. Beneficjent dotacji
odpowiedzialnoSC za realizacie
z obowiazuiacymi
- ponosi
.
. - zaodnie
. ". inwestycii
przepisami i normami prawnymi.

Rozdziat 3
WysokoSC, dotacji
$ 4 . Dotacja bqdzie udzielana wwysokoSci 80% poniesionych kosztbw kwalifikowanych,
ale nie wiqcej niz:
1) 7.000 zl brutto na wykonanie podlqczenia do sieci gazowej lub elektrycznej i instalacjq
indywidualnego ir6dla ogrzewania, na jeden lokal;
2) 50.000 zl brutto na wykonanie podlqczenia do sieci cieplnej lub gazowej w budynkach
wielorodzinnych.

Rozdziat4
Tryb postcpowania

5 5. 1. Prezydent Miasta todzi oglasza nab6r wniosk6w na udzielenie dotacji w ramach
dofinansowania.
2. Ogloszenie o naborze umieszcza siq w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta todzi.
3. Termin skladania wniosk6w o przymanie dotacji, okreilony zostanie w ogloszeniu, o kt6rym
mowa w ust. 1.
4. W ogloszeniu, o kt6rym mowa w ust. 1, wskazane bqdq ponadto, informacja okreilona
w § 3 ust. 3 oraz miejsce i forma skladania wniosk6w.
5. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Komisja w skladzie od 5 do 7 osob, powokana przez
Prezydenta Miasta todzi, kt6ry okreili sklad osobowy i sposob dzialania Komisji.
§ 6. I . Osoba ubiegajqca siq o dofinansowanie sklada wniosek o udzielenie dofinansowania
na realizacjq przedsiqwziqcia inwestycyjnego, zawierajqcy:
1) imiq, nazwisko i adres osoby ubiegajqcej siq o dotacjq w przypadku osob fizycznych lub nazwq
podmiotu;
2) dane nieruchomoSci, na kt6rej bqdzie realizowane przedsiqwziqcie;
3) infor~i~acjqo rodzaju zainstalowanych (istniejqcych) w budynku lub lokalu ir6dlach ciepla
(urzqdzeniach grzewczych);
4) infonnacjq o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu ir6dlach ciepla
(urzqdzeniach grzewczych);
5) date i podpisy os6b reprezentujqcych wnioskodawcq, upowainionych do sktadauia oiwiadczeti woli.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na realizacjq przedsiqwziqcia inwestycyjnego,
na wezwanie organu dotacyjnego nalezy dostarczyC:
I ) dokument potwierdzajqcy tytul prawny do budynku lub lokalu, w kt6rym realizowane bqdq
przedsiqwziqcia albo ~Swiadczenieo jego braku z podaniem przyczyn, a w przypadku obowiqzku
posiadania - numery KRS, REGON, NIP;
2) zgodq wszystkich wspo4wlaScicieli lub wsp6luzytkownik6w wieczystych nieruchomoici na ubieganie
siq o dotacjq w kwocie okreilonej we wniosku i realizacjq przedsiqwziqcia, o kt6rym mowa
w 5 1 albo uchwalq, o kt6rej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnoici lokali
(Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496 i 1506);
3) dokumenty potwierdzajqce rodzaj wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomoici paliwa;
4) dokumentacjq (o ile jest w posiadaniu) potwierdzajqcq stan przygotowania pod wzglqdem
formalnoprawnym realizacji przedsiqwziqcia (opinie, pozwolenia, projekty);
5) zaSwiadczenie albo oiwiadczenia i infomacje, o kt6rych mowa wart. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U.
z 201 8 r. poz. 362), w przypadku gdy o udzielenie dotacji ubiega siq podmiot bqdqcy przedsiqbiorcq.
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3. W przypadku dolqczenia do wniosku kopii dokument6w naleiy przedtozyC oryginaly do wglqdu
albo potwierdzii kopie za zgodnoii przez osobq uprawnionq.
$ 7. 1. Podczas rozpatrywania wnioskow, o kt6rych mowa w $ 6 ust. 1, Komisja sprawdza
kompletnoit wniosku. W przypadku zloienia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie
wezwany do uzupelnienia brak6w. Wnioski nieuzupelnione wwyznaczonym terminie zostajq
pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna,
w oparciu o nastqpujqce kryteria:
I ) wysokoiC Srodk6w finansowych zarezerwowanych na ten cel w budzecie miasta Lodzi;
2) mozliwoiC zrealizowania przedsiqwziqcia inwestycyjnego zuwzglqdnieniem terminu rozliczenia
w roku budietowym;
3) weryfikacja informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.
3. Po dokonaniu oceny Komisja przedklada Prezydentowi Miasta Lodzi propozycje wniosk6w
o udzielenie dotacji.
4. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz o terminie
i miejscu podpisania umowy.
5. Niestawienie siq wnioskodawcy w miejscu i terminie, o kt6rym mowa w ust. 4 uznaje siq za jego
rezygnacjq z dofinansowania, o ile przed uplywem wyznaczonego terminu wnioskodawca nie wystqpit
o jego zmianq.
6. Dofinansowanie nie moze by6 przeznaczone na refundacjq koszt6w poniesionych przed data
zawarcia umowy.

Rozdzial5
Udzielenie i rozliczenie dotacji
$ 8. I . Udzielenie dotacji nastqpuje na podstawie umowy, zawartej pomiqdzy miastem L6di
a wnioskodawcq.
2. Informacje o udzieleniu dotacji zawierajqce imiq i nazwisko, nazwq podmiotu i adres
beneficjenta oraz kwotq przyznanej dotacji umieszcza siq w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu
Miasta Lodzi na okres 30 dni od daty wprowadzenia.

5 9. Wnioskodawca jest zobowiqzany do zloienia dokumentacji rozliczajqcej przedsiqwziqcie
inwestycyjne nazasadach i w terminie wskazanym w umowie, kt6ry nie moze by6 p6iniejszy niz do
15 listopada danego roku budzetowego. Dotujqcy, w szczeg6lnych przypadkach moze wyraziC zgodq na
przedhzenie terminu rozliczenia zadania do 30 listopada danego roku budzetowego.
5 10. 1. Po wykonaniu przedsiqwziqcia inwestycyjnego, wnioskodawca sktada pisemne zgloszenie
zakohczenla realizacji przedsiqwziqcia wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji.
2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych koszt6w kwalifikowanych do realizacji
przedsiqwziqcia inwestycyjnego. Do zestawienia wnioskodawca zobowiqzany jest dotqczyi:
1) oiwiadczenie o trwalej zmianie systemu ogrzewania w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqcia bqdqcego
przedmiotem dofinansowania;
2) imienne faktury VAT lub rachunki okreilajqce koszty, wystawione przez podmioty prowadzqce
dzialalnoii gospodarczq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;
3) dokumentacjq odbioru techniczno-technologicznego rob6t iodbioru wykonanych prac zgodnq
z wymogami formalnoprawnymi, w tym umowy z dostawcami energii.
3. W przypadku dolqczenia do zgloszenia kopii dokumentdw, naleiy przedtoiyf, oryginaly do
wglqdu albo potwierdziC kopie za zgodnoii przez osobq uprawnionq.
4. Podstawq wyplaty dotacji jest prawidlowe rozliczenie umowy.
5. Kwota dotacji przekazana bqdzie na wskazany przez wnioskodawcq rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
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Rozdzia16
Spos6b kontroli wykonania przedsiqwziqcia inwestycyjnego i prawidlowoSci wykorzystania
udzielonej dotacji

5 1 1. Spos6b wykonania przedsiqwziqcia inwestycyjnego, a t a k e prawidlowoSci wykorzystania
~ldzielonejdotacji podlega kontroli w zakresie:
I ) stanu realizacji przedsiqwziqcia;
2) efektywnoSci i rzetelnoSci wykonania przedsiqwziqcia;
3) zgodnoici wydatkowania dotacji z celem, na kt61y zostala przyznana.
5

12. Kontrolq, o kt6rej mowa w $ 11, wykonuje organ udzielajqcy dotacji.
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