Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.
Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji
CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Okres wdrażania: 2017‐2018
Pula środków do rozdysponowania: 22 000 000,00 zł
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których
występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla
których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie naboru po zamieszczeniu wzorów wniosków ‐ luty/marzec 2017

Treść programu:

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
WFOSiGW w Łodzi nr
121/XII/2016 z dn.
30.12.2016 r.

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
§1
OGÓLNE POSTANOWIENIA
Cel Programu.
Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10
oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i
docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy
ochrony powietrza.
Podstawa prawna udzielania dofinansowania.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ‐ Prawo ochrony środowiska;
Ramy czasowe Programu.
1)
2)
3)

Okres wdrażania Programu ‐ lata 2017‐2018.
Maksymalny termin wypłaty środków ‐ 31.12.2018 roku.
Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a
Funduszem do 30.09.2018 r.

Budżet.
Budżet Programu stanowi 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) w formie
dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi, z limitem wypłat na poszczególne lata:
1) 11.000.000,00 PLN – rok 2017
2) 11.000.000,00 PLN – rok 2018
Beneficjenci.
1)

Beneficjent (Wnioskodawca): jednostki samorządu terytorialnego.

2)

Odbiorcy Końcowi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego ‐ korzystające z dofinansowania wyłącznie za
pośrednictwem Beneficjenta.

§2
NABÓR WNIOSKÓW
1. Wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w ramach niniejszego Programu składane są w siedzibie
WFOŚiGW w Łodzi, zwanego dalej Funduszem.
2. Termin rozpoczęcia naboru, zakończenia naboru, formularze wniosku wraz z załącznikami, wzory list
sprawdzających do oceny formalnej i merytorycznej, wskaźniki osiągnięcia celu Programu,
formularze dokumentów koniecznych do rozliczenia zostaną określone przez Zarząd Funduszu w
formie uchwały i zamieszczone na stronie internetowej Funduszu www.zainwestujwekologie.pl.
§3
ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi na
podstawie niniejszego Programu
2. Intensywność dofinansowania
1) Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
określonych w ust. 5, z czego 100% stanowią środki WFOŚiGW w Łodzi.
2) Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:
moc źródła do 50 kW
moc źródła powyżej 50 kW
a) dla kotłowni gazowej
1 000,00 zł/kW
900,00 zł/kW
b) dla kotłowni olejowej
850,00 zł/kW
750,00 zł/kW
c) dla podłączenia do sieci cieplnej
850,00 zł/kW
750,00 zł/kW
d) dla ogrzewania elektrycznego
600,00 zł/kW
500,00 zł/kW
900,00 zł/kW
e) dla kotłowni na biomasę
1 000,00 zł/kW
f) dla kotłowni węglowej
550,00 zł/kW
450,00 zł/kW
g) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła)
2 000,00 zł/kW
1 500,00 zł/kW,
a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.
3. Rodzaje przedsięwzięć, których realizacja jest dofinansowana w ramach Programu
Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu
ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w
szczególności:
1) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,
kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie
przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy
ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy
organ;
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one 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 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;
c)

powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających
jego zamontowanie.

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

2) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy
wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz
wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
4. Warunki uzyskania dofinansowania:
1) przedsięwzięcie zostało ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym
zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
2) przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców
(ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na obszarze
którego, w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie
rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w
oparciu o pomiary, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie
przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z
18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24‐godzinna;
b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.
Ze względu na to, że na stacjach automatycznych pomiaru PM 10 nie prowadzi się badania
benzo(a)pirenu, uznawane będzie spełnienie warunku jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i
benzo(a)pirenu na danym obszarze, w przypadku jeżeli prowadzony pomiar na stacji
automatycznej wykaże przekroczenie poziomu PM10 dla 24 h, a w strefie, w której znajduje
się ten obszar prowadzone pomiary na stacji manualnej wykażą przekroczenia benzo(a)pirenu
(niekoniecznie dla tego obszaru).
Ponadto, warunek jednoczesności przekroczeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w danej
miejscowości będzie spełniony, jeżeli obszar ten, pomimo braku pomiarów, został wskazany w
rocznej ocenie jakości powietrza oraz w obowiązującym programie ochrony powietrza, jako
obszar z przekroczeniami wskazany na podstawie obliczeń modelowych/.
5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
1) Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a
Funduszem do 30.09.2018 r.
2) Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego, w tym:
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.
3) Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta ‐ jednostkę samorządu
terytorialnego, w tym:
a) koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów;
b) koszty przygotowania projektów i dokumentacji (w tym audytów energetycznych,
inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji);
c) koszty nadzoru i badań potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego i jego trwałości.
§4
KRYTERIA I TRYB OCENY WNIOSKÓW
1. Złożone wnioski do WFOŚiGW w Łodzi podlegają ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o
listy sprawdzające.
2. Ocena formalna polega m.in. na weryfikacji spełnienia kryteriów dostępu do niniejszego Programu.
3. Ocena merytoryczna polega m.in. na dokonaniu weryfikacji poprawności wyliczenia:
1) efektu ekologicznego wskazanego we wniosku;
2) zasadności wykonalności i efektywności przedsięwzięcia oraz wysokości wnioskowanego
dofinansowania.

4. W sytuacji, gdy wartość dofinansowania ogółem z wniosków o dofinansowanie złożonych do
Funduszu przekroczy kwotę zaplanowana w ramach programu, dofinansowanie dla
poszczególnych wnioskodawców może zostać proporcjonalnie pomniejszone.
5. Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do posiadania
uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 3 ze środków budżetu wraz z zatwierdzonym regulaminem.
§5
INNE WARUNKI DOFINANSOWANIA
1. Beneficjent realizujący przedsięwzięcie w imieniu Odbiorcy Końcowego ponosi pełną
odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.
2. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w stosunku do Odbiorcy Końcowego Beneficjent
zobowiązany jest do stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej m.in. w zakresie:
weryfikacji występowania pomocy publicznej – ocenę faktycznego występowania tej pomocy,
weryfikacji dopuszczalności pomocy, wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,
sprawozdawczości.
3. Beneficjent ubiegający się o pomoc finansową ze środków Funduszu zobowiązany jest do
działania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Udzielenie zamówień przez Odbiorcę Końcowego w całości lub w części finansowanych ze
środków WFOŚiGW w Łodzi, winno nastąpić w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a
gdy Ustawa Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania, wyboru Wykonawców
zadania lub Dostawców dóbr i usług dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi należy
dokonać z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i
jawności.
5. W przypadku gdy dofinansowanie udzielone Odbiorcy Końcowemu przez Beneficjenta stanowić
będzie dla niego przychód, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów
w tym zakresie.
6. WFOŚiGW w Łodzi uprawniony jest do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć. Beneficjent
zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli u Odbiorcy Końcowego.
7. Beneficjent zapewni system kontroli eksploatacji przedsięwzięć dotyczących zastosowania
urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę). Minimalny zakres kontroli
obejmie:
1) trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego
dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
2) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np.
dorobiony dodatkowy ruszt);
3) warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
4) weryfikację 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.
8. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na
Beneficjenta lub Odbiorcę Końcowego.
9. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Funduszu rozliczenia końcowego do dnia 15.10.2018
r. Niedochowanie ww. terminu może skutkować wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie i
obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków.
10. Na żądanie Funduszu Beneficjent zagwarantuje udostępnienie oryginałów dokumentów
wskazanych w ust. 8. Beneficjent zobowiązany jest do posiadania kopii potwierdzonych „za
zgodność z oryginałem” dowodów zapłaty, z których w sposób jednoznaczny wynika z jakiego
tytułu i do jakiego dokumentu (faktury/rachunku) została dokonana zapłata.
11. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za zapewnienie przez Odbiorcę Końcowego 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 o
dofinansowanie.
§6
REGULACJE UZUPEŁNIAJĄCE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie znajdują odpowiednie zastosowanie:
1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
2) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3) Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
4) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez odpowiedni organ Funduszu.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ WFOSIGW W ŁODZI
PIOTR MAKS

