UCHWAŁA NR XXXIV/571/15
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i poz. 1238; z 2014 r. poz. 40, poz. 47,
poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322 i poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151) Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (z późn. zm.), wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a) likwidacji palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi- należy przez to rozumieć ich
całkowitą likwidację poprzez wyburzenie z wyjątkiem pieców podlegających trwałemu
unieruchomieniu z uwagi na szczególną ochronę Konserwatora Zabytków oraz pieców, w których
montowane będą elektryczne wkłady grzewcze. Przez trwałe unieruchomienie rozumie się
w szczególności odcięcie od przewodów kominowych poprzez zamurowanie wlotów kominowych,
zamurowanie paleniska.”.
2. W § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty wymienione w § 6 ust. 2”.
3. W § 6 ust 2 po słowach „realizacji zadania,” dodaje się „w wysokości zgodnej z § 16 i § 18,”.
4. W § 11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Dopuszcza się tryb szczególny z pierwszeństwem rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji
celowej. Uprawnieni do rozpatrzenia w pierwszej kolejności są:
1) Najemcy lokali komunalnych, objęci Programem pomocy lokatorom przyjętym uchwałą
NR XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz
tymczasowych pomieszczeń.”, gdzie wyznaczono termin remontu krótszy niż 6 miesięcy,
2) Wnioskodawcy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności lub sprawujący opiekę nad
wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności.
3) Wnioskodawcy posiadający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub
sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi całkowitą
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.”.
5. § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Dotację, przyznaje się:
1) do 100 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 –
2016,
2) do 80 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
3) do 60 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.
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2. 2. Dotację przyznaje się do:
1) zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej
mocy określonej według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda
obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie
na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.
2) zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej
mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej według normy PN92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu” lub równoważnej, przy
czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.
3) maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 1) i 2) nie może przekroczyć
kwoty 8000 zł.
4) zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2
powierzchni ogrzewanej.
5) 3 000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu,
pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej
związanej z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi, służących do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonych według norm wskazanych powyżej –
w przypadku instalacji pompy ciepła ale nie więcej niż 30 000 zł, przy czym zapotrzebowanie
na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.”.
6) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora
słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację
nie może przekroczyć 5 m2.”
6. § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Dotację, przyznaje się:
1) do 100 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 –
2016,
2) do 80 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
3) do 60 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.
2. Dotację przyznaje się do:
1) zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 450 zł za każdy kW zainstalowanej
mocy określonej według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda
obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej, przy czym zapotrzebowanie
na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.
2) zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 450 zł za każdy kW zainstalowanej
mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej według normy PN92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu” lub równoważnej, przy
czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.
3) maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 1) i 2) nie może przekroczyć
kwoty 4 000 zł.
4) zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 40 zł za każdy m2
powierzchni ogrzewanej.
5) 1 500 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu,
pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej
związanej z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi, służących do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonych według norm wskazanych powyżej –
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w przypadku instalacji pompy ciepła ale nie więcej niż 15 000 zł, przy czym zapotrzebowanie
na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.
6) 500 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania
kolektora słonecznego, przy czym maksymalna powierzchnia apertury, na którą można
otrzymać dotację nie może przekroczyć 5 m2.”.
7) 7. W załączniku nr 1 do uchwały:
1) tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:
„WNIOSEK złożony w roku.......DLA BENEFICJENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ
O UDZIELENIE dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania
inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego **)”;
2) w pkt 20 po słowach „dowód potwierdzający dokonania zapłaty za fakturę/fakturę VAT/ rachunek”
dodaje się:
„Faktura VAT/rachunek
inwestycyjnych:

winien

określać

wyodrębnioną

wartość

(brutto/netto)

kosztów

- likwidacji palenisk/ kotłowni na paliwo stałe;
- zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania;
- zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej.”.
8. W załączniku nr 2 do uchwały:
1) tytuł załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:
„WNIOSEK złożony w roku…….DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE dotacji celowej ze
środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony
środowiska obejmującego **)”;
2) w pkt 30 po słowach „dowód potwierdzający dokonania zapłaty za fakturę/fakturę VAT/ rachunek”
dodaje się:
„Faktura VAT/rachunek
inwestycyjnych:

winien

określać

wyodrębnioną

wartość

(brutto/netto)

kosztów

- likwidacji palenisk/ kotłowni na paliwo stałe;
- zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania;
- zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej.”.
9. W załączniku nr 3 do uchwały po słowach „Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne
z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.” dodaje się:
Faktura VAT/rachunek
inwestycyjnych:

winien

określać

wyodrębnioną

wartość

(brutto/netto)

kosztów

- likwidacji palenisk/ kotłowni na paliwo stałe;
- zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania;
- zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej.”
10. W załączniku nr 4 do uchwały po słowach „Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne
z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.” dodaje się:
Faktura VAT/rachunek
inwestycyjnych:

winien

określać

wyodrębnioną

wartość

(brutto/netto)

kosztów

- likwidacji palenisk/ kotłowni na paliwo stałe;
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- zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania;
- zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej.”
11. W załączniku nr 5 do uchwały:
1) § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udzielona dotacja jest/nie jest* pomocą publiczną
de minimis zgodnie z warunkami określonymi w ................... nr ................ z dnia ..............
r. w sprawie .......................................................................................................................”;
2) w § 4 ust 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Faktura/ faktura VAT/rachunek winien określać wyodrębnioną wartość (brutto/netto) kosztów
inwestycyjnych:
a) likwidacji palenisk/ kotłowni na paliwo stałe;
b) zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania;
c) zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej.”.
§ 2. Wnioski złożone do dnia 14 sierpnia 2014 r. będą rozpatrywane na zasadach obowiązujących
w uchwale Nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 411,
poz. 3819 z późn. zm.).
§ 3. Do wniosków złożonych po 14 sierpnia 2014 r. stosuje się przepisy uchwały określonej w § 1
w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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