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ZARZĄDZENIE Nr 349/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 11.02.2020 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych
na paliwo stałe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji
grzewczych na paliwo stałe.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.
Na podstawie art. 403 ust. 5 oraz 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712,
1815, 2087, 2166) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649) uchwala się, co następuje:

Dział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przyjmuje się Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, zwany dalej
Programem, określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt
21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegających na trwałej
zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne tj.: zakupie i montażu proekologicznych
systemów grzewczych:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub
3) zainstalowanie ogrzewania elektrycznego lub
4) zainstalowanie ogrzewania olejowego lub
5) zainstalowanie ogrzewania pompą ciepła
w nieruchomościach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków przy
jednoczesnej trwałej likwidacji dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym, z zastrzeżeniem, iż dotacja może być udzielona wyłącznie na takie zadania, o których
realizację wnioskowano uprzednio w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Krakowa, określającego zasady udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną powietrza, dofinansowywanych z budżetu Miasta przyjęty Uchwałą Nr
CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. (z późn. zm.) - ale wniosek
ten pozostał bez rozpatrzenia lub został odrzucony, z zastrzeżeniem § 3.
2. Przez trwałą likwidację dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym rozumie się likwidację pieców, kominków i kotłów na paliwa stałe będących trwałym
wyposażeniem nieruchomości (lokalu, pomieszczenia) tj. trwale związanych z podłożem
lub ścianą poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie.
3. Poprzez dotychczasowy system ogrzewania oparty na paliwie stałym rozumiany być
może także podwójny system grzewczy na przykład węglowo-gazowy lub węglowoelektryczny pod warunkiem, że współpracujący z kotłem/piecem, kominkiem na paliwo stałe
proekologiczny system ogrzewania jest niesprawny i nienadający się do naprawy lub

eksploatowany od ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała
likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu
ogrzewania.
4. W przypadku realizowania zadania w nieruchomości wyposażonej w podwójny system
grzewczy, o jakim mowa w ust. 3 z wykorzystaniem pieców kaflowych, kominków,
piecokominków lub pieców wolnostojących, które nie są wyposażone w instalację
doprowadzającą ciepło do wszystkich pomieszczeń w nieruchomości, dotacja może być
udzielona wyłącznie na realizację zadania w tej części nieruchomości (w pomieszczeniu)
w której znajdują się te piece kaflowe, kominki, piecokominki lub piece wolnostojące.
5. Cele szczegółowe i zadania programu oraz planowane środki finansowe przedstawione
są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) PONE – należy przez to rozumieć Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta
Krakowa, określający zasady udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych
z ochroną powietrza, dofinansowywanych z budżetu Miasta przyjęty Uchwałą
Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. (z późn. zm.);
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji w
ramach Programu, który:
a) legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości, w której ma być realizowane
zadanie objęte dotacją wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania
wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego
oraz
b) uzyskał wszelkie niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem zgody oraz
pozwolenia na realizację za zadania;
3) likwidacji dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym – należy
przez to rozumieć całkowitą likwidację pieców, kominków lub kotłów na paliwa stałe
poprzez:
a) w przypadku kotłów odcięcie ich od przewodów kominowych i instalacji c.o. oraz
usunięcie z pomieszczenia, w którym się znajdowały lub
b) w przypadku pieców, kominków ich wyburzenie albo
c) trwałe unieruchomienie w przypadku pieców, kominków na paliwa stałe
podlegających zachowaniu z uwagi na
- szczególną ochronę Konserwatora Zabytków lub
- sytuacje, gdy ich wyburzenie naruszyłoby konstrukcję ściany budynku lub
powodowało konieczność wznoszenia nowych ścian i nowego podziału
pomieszczeń.
Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od przewodów
kominowych poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie pieców,
kominków;
4) Porozumieniu – należy przez to rozumieć porozumienie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie
wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery
zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw stałych zawarte pomiędzy
Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Gminą Miejską Kraków oraz dostawcami ciepła;

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą
bez względu na jego formę prawną w rozumieniu z art. 1 załącznika I rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/ 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L
z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.);
6) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty wymienione w § 6 ust. 2
uchwały, poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, w terminach
w niej wskazanych;
7) piecach, kominkach i kotłach na paliwo stałe - należy przez to rozumieć piece, kominki
i kotły na paliwo stałe w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
8) powierzchni ogrzewanej – należy przez to rozumieć całkowitą powierzchnię ogrzewaną
likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem z uwzględnieniem mocy i usytuowania źródła
ciepła oraz sposobu dystrybucji ciepła. W przypadku wskazania we wniosku o udzielenie
dotacji i oświadczeniu powierzchni innej niż wskazanej do wymiaru podatku, przyjmuje
się powierzchnie z wymiaru podatku, chyba, że zostaną przedstawione dodatkowe
dokumenty potwierdzające powierzchnię ogrzewaną: projekt budowlany lub obmiar
wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia - projektanta, architekta,
geodetę, instalatora.
W przypadku wątpliwości, co do wielkości powierzchni ogrzewanej UMK może żądać
dodatkowych dokumentów potwierdzających wielkość powierzchni;
9) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
10) komórce właściwej ds. Programu – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Krakowa zajmującą się realizacją Programu likwidacji instalacji
grzewczych na paliwo stałe.
§ 3. 1. Celem Programu jest wsparcie mieszkańców w dostosowaniu instalacji grzewczych
w nieruchomościach do obowiązującego od 1 września 2019 r. na podstawie Uchwały
Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. - zakazu
stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków paliw stałych w instalacjach, w których
następuje spalanie paliw, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie byli w stanie wykonać
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w czasie trwania PONE.
2. W ramach Programu mogą być realizowane wyłącznie inwestycje nieoddziałowujące
znacząco na środowisko. W przypadku spalania paliw gazowych i olejowych zakres
Programu obejmuje instalacje o mocy cieplnej do 25 MW.
§ 4. 1. Wysokość dofinansowania zadań określa budżet Miasta Krakowa i aktualnie
obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa.
2. Zadania mogą być również dofinansowane w formie pomocy finansowej lub rzeczowej,
na warunkach określonych w Porozumieniu.
3. Zadania mogą być również dofinansowane ze środków finansowych pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których
pozyskano środki.

Dział II
Ogólne zasady udzielania dotacji
§ 5. 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)
osoby fizyczne,
b)
wspólnoty mieszkaniowe,
c)
osoby prawne,
d)
przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
2. Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie nowego wniosku, o którym mowa
w § 7.
§ 6. 1. Dotację przyznaje się w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Przez koszty kwalifikowane rozumie się wyłącznie koszty inwestycyjne konieczne do
realizacji zadania, w wysokości zgodnej z § 16 lub § 18, w szczególności:
1) koszty demontażu pieców, kominków i kotłów na paliwo stałe;
2) koszty zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być
fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;
3) koszty zakupu i/lub montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji
gazowej lub instalacji elektrycznej lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - oraz usunięcie
istniejącej wcześniej instalacji, której współpraca z nowo montowanym źródłem
ogrzewania byłaby niemożliwa lub powodowała jego wadliwe działanie;
4) koszty zakupu i montażu instalacji pompy ciepła;
5) koszty nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia
bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, w szczególności
w ramach kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania mogą zostać rozliczone
koszty robót polegających na:
a) modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
b) w zakresie dostosowania pomieszczenia pod instalację węzła cieplnego
w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
3. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) koszty sporządzenia dokumentacji w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano–
wykonawczy montażu instalacji);
2) koszty realizacji zadań, których realizacja nie gwarantuje trwałości min. 5 lat;
3) koszty budowy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynków/lokali;
5) zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku, gdy pozostanie on własnością dostawcy
ciepła;
6) dostawę materiałów wykorzystanych podczas wykonywania zadania, oraz wywóz gruzu
czy innych odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

4. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych na ten sam cel finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł.
§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek.
2. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru. Termin
naboru podany będzie do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta Krakowa.
3. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:
1) być złożony na właściwym formularzu;
2) mieć poprawnie wypełnione wszystkie wymagane pozycje;
3) być opatrzony podpisem podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji;
4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji podmiot
ubiegający się o udzielenie dotacji jest wzywany do ich usunięcia, w sposób określony we
wniosku: pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpatrzenie
wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
5. Wniosek, którego braków nie uzupełniono w terminie określonym w wezwaniu
odrzuca się.
6. Wniosek podlega negatywnemu rozpatrzeniu w przypadku niespełnienia warunków
Programu, w szczególności w sytuacji:
1) objęcia wnioskiem zadania, którego dofinansowanie nie jest przewidziane w ramach
Programu;
2) złożenia przez podmiot nie mogący być beneficjentem w rozumieniu niniejszej uchwały,
zgodnie z § 2 pkt 2);
3) złożenia wniosku przed ogłoszeniem naboru lub po jego zakończeniu;
4) braku systemu ogrzewania opartego o paliwa stałe w nieruchomości, w której ma być
realizowane zadanie objęte wnioskiem;
5) rozpoczęcia prac związanych z realizacją zadania objętego wnioskiem w tym np.: zakupu
i montażu proekologicznego systemu grzewczego przed zawarciem umowy, o której
mowa w § 12 ust. 1 pkt 5;
6) pobrania dofinansowania z Gminy Miejskiej Kraków do zmiany systemu ogrzewania
w latach wcześniejszych.
7. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie przedsiębiorca składa w terminie 14 dni.
§ 8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do dnia wykorzystania limitu środków
finansowych przeznaczonych na realizację Programu na dany rok budżetowy.
2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych podejmuje się dalsze
rozpatrywanie złożonych wniosków.
§ 10. 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji:
1) dla podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji niebędących przedsiębiorcą na
trwałą zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, stanowi załącznik nr 1 do
uchwały;
2) dla podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji będących przedsiębiorcą na trwałą
zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Formularz wniosku o rozliczenie dotacji:
1) dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą, stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
2) dla beneficjentów będących przedsiębiorcą, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Punktach Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub przesyłać na adres komórki właściwej ds.
Programu, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się w kolejności wpływu do Urzędu
Miasta Krakowa kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się tryb szczególny z pierwszeństwem rozpatrzenia wniosku o udzielenie
dotacji celowej. Uprawnione do rozpatrzenia wniosku w pierwszej kolejności są:
1) podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji posiadające znaczny stopień
niepełnosprawności lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami
posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności;
2) podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji posiadające orzeczenie o całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawujący opiekę nad wspólnie
zamieszkującymi osobami posiadającymi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji.
§ 12. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie rozpoznania wniosku
o udzielenie dotacji:
1) przeprowadzenie weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie dotacji;
2) wykonanie kontroli przedwykonawczej przez upoważnionych pracowników Urzędu
Miasta Krakowa przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zadania, w celu
weryfikacji informacji wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji;
3) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie dotacji z uwzględnieniem
zapisów uchwały;
4) zamieszczenie informacji o pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu wniosku
o udzielenie dotacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
5) zawiadomienie beneficjenta o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) zawiadomienie podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji o negatywnym
rozpatrzeniu wniosku pisemnie, telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Nieprzystąpienie przez beneficjenta do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 5
uznaje się za rezygnację z udziału w Programie.
3. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w
terminach, zakresie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5.
§ 13. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;
1) po zrealizowaniu inwestycji beneficjent przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji
z załączonymi oryginałami faktur lub rachunków oraz innymi dokumentami
potwierdzającymi wykonanie zadania objętego dotacją, w terminie określonym
w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, jednak nie później niż do dnia
10 października roku, w którym nastąpiło wykonanie zadania;
2) przeprowadzenie weryfikacji formalnej wniosku o rozliczenie dotacji;
3) przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej i finansowej wniosku o rozliczenie dotacji
z uwzględnieniem zapisów § 6.

§ 14. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia
realizacji zadania określonego w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5.
§ 15. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa corocznie zamieszcza się dane
dotyczące:
1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu na dany rok;
2) wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu na
dany rok budżetowy i wstrzymania rozpatrywania złożonych wniosków o przyznanie
dotacji;
3) podjęcia rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji w przypadku pozyskania
dodatkowych środków finansowych;
4) liczby złożonych wniosków o przyznanie dotacji;
5) kwot udzielonej dotacji;
6) liczby zlikwidowanych pieców, kominków i kotłów na paliwa stałe;
7) liczby zamontowanych pomp ciepła;
8) liczby zrealizowanych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dział III
Realizacja Programu
Rozdział 1
Dotacje dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcami
§ 16. 1. Dotację przyznaje się w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację zadania z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków
i wynikających z nich stawek i kwot:
1) w przypadku likwidacji pieców, kominków, kotłów na paliwo stałe i/ lub zakupu i/lub
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) w przypadku zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za każdy
kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej
według normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu”
lub równoważnej;
3) maksymalna łączna wysokość dotacji obliczona na podstawie pkt 1) i 2) nie może
przekroczyć kwoty 8000 zł;
4) w przypadku zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za
każdy m2 powierzchni ogrzewanej;
5) w przypadku zakupu i instalacji pompy ciepła w wysokości 3 000 zł za każdy kW
obliczeniowej mocy grzewczej określonej według norm wskazanych powyżej, przy czym
zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni oraz
mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej związanej z
likwidacją pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, służących do
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
6) w przypadku zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania współpracującej
z pompą ciepła w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej;

7) maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 5) i 6) nie może
przekroczyć kwoty 30 000 zł.
Rozdział 2
Dotacje dla przedsiębiorców
§ 17. 1. Dotacja dla beneficjentów będących przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis
albo pomoc de minimis w rolnictwie, albo pomoc de minimis w rybołówstwie.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 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 r.);
2) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.; z 2019 r. Nr L51 I
z 22.02.2019 r.);
3) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
§ 18. 1. Dotację przyznaje się w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację zadania z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków
i wynikających z nich stawek i kwot:
1) w przypadku likwidacji pieców, kominków, kotłów na paliwo stałe i/lub zakupu i/lub
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) w przypadku zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania w wysokości 450 zł za każdy
kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, określonej
według normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu”
lub równoważnej;
3) maksymalna łączna wysokość dotacji obliczona na podstawie pkt 1) i 2) nie może
przekroczyć kwoty 4000 zł;
4) zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 40 zł za każdy m2
powierzchni ogrzewanej;
5) zakupu i instalacji pompy ciepła w wysokości 1 500 zł za każdy kW obliczeniowej mocy
grzewczej określonej według norm wskazanych powyżej, przy czym zapotrzebowanie na
ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni oraz mocy niezbędnej do
przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej związanej z likwidacją pieców,
kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, służących do przygotowania ciepłej
wody użytkowej;
6) zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania współpracującej z pompą ciepła
w wysokości 40 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej;
7) maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 5) i 6) nie może
przekroczyć kwoty 15 000 zł.

§ 19. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, wraz
z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest:
1) przedłożyć wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w tym roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) przedłożyć informacje, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm..);
3) złożyć oświadczenie, że poinformuje o otrzymaniu pomocy w trakcie toczącego się
postępowania.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest:
1) przedłożyć wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
oraz pomocy de minimis, otrzymane w tym roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) przedłożyć informacje, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.
810);
3) poinformować o otrzymaniu pomocy w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie
dotacji na warunkach wynikających z niniejszej uchwały
§ 20. 1. Wnioski rozpatruje się z uwzględnieniem zachowania warunków uprawniających
do otrzymania pomocy de minimis.
2. Przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dla beneficjenta prowadzącego
działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 3, nastąpi przy zachowaniu warunków
określonych w Programie, o ile kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu danego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 200 000 euro.
3. Przyznanie dotacji stanowiącą pomoc de minimis dla beneficjenta prowadzącego
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, nastąpi przy zachowaniu
warunków określonych w Programie, o ile kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu
danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza
kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro.
4. Przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dla beneficjenta prowadzącego
działalność gospodarczą w sektorze rolnym, nastąpi przy zachowaniu warunków określonych
w Programie, o ile kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu danego roku podatkowego
oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 20 000 euro oraz nie przekracza krajowego limitu pomocy de minimis
w rolnictwie.

5. Przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dla beneficjenta prowadzącego
działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa, nastąpi przy zachowaniu warunków
określonych w Programie, o ile kwota pomocy de minimis przyznana w ciągu danego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 30 000 euro oraz nie przekracza krajowego limitu pomocy
de minimis w rybołówstwie.
6. Pomoc de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) udzielana na
podstawie niniejszej uchwały podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis (pomocą
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) uzyskaną od organów krajowych uprawnionych
do udzielania pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat
podatkowych oraz z każdą pomocą publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.
§ 21. Na podstawie niniejszej uchwały:
1) pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.;
2) pomoc de minimis w rolnictwie jest udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.;
3) pomoc de minimis w rybołówstwie jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
Dział IV
Postanowienia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 23. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

