OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH
PROGRAMU LIKWIDACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PALIWO STAŁE
NA ROK 2020

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na trwałej
zmianie systemu ogrzewania na proekologiczny, realizowaną na zasadach określonych
w Programie likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/916/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r., zwaną dalej uchwałą.
Czas trwania naboru: od 25 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej
zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, tj.: zakupie i montażu proekologicznych
systemów grzewczych:
 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 zainstalowanie ogrzewania gazowego;
 zainstalowanie ogrzewania elektrycznego;
 zainstalowanie ogrzewania olejowego;
 zainstalowanie ogrzewania pompą ciepła;
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
ale wniosek ten pozostał bez rozpatrzenia lub został odrzucony, z zastrzeżeniem § 3 Uchwały.
2. Dotacja udzielana jest do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków:
 posiadających system ogrzewania oparty na paliwie stałym;
 posiadających 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.
3. 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;
którzy złożyli wniosek w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa,
ale wniosek ten pozostał bez rozpatrzenia lub został odrzucony.
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4. Wysokość dotacji.
Dotacje dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcami.
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.
Dotacje dla przedsiębiorców.
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 m 2
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
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6)
7)

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;
zakupu i/lub montażu instalacji centralnego ogrzewania współpracującej z pompą ciepła
w wysokości 40 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej;
maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt 5) i 6) nie może przekroczyć
kwoty 15 000 zł.

Ponadto, informuje się, że:
 wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust. 2 umowy, której wzór (link) dostępny
jest na stronie: www.bip.krakow.pl;
 dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego
rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana
w § 3 ust. 2 umowy.

5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej:




składa się w kopercie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do
urzędu - Rynek Podgórski 1;
składa się w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1
(pok. 8) - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem 12 616 88 48;
przesyła się na adres siedziby Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków,
przy czym decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej:


opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za



pośrednictwem platformy
podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres
mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników są dostępne:
 na stronie BIP (link),
 w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim
(pok. 8) - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem 12 616 88 48;
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w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK, Rynek Podgórski 1 przy wejściu na specjalnym stojaku.

6. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji i tryb szczególny.
Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do dnia wykorzystania limitu środków finansowych
przeznaczonych na realizację Programu w 2020 r.
W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych podejmuje się dalsze rozpatrywanie
złożonych wniosków w danym naborze.
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.

7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.
Analiza wniosków następuje według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.
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.
8. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje.
Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 przypadająca na realizację
Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wynosi 3 000 000 zł. Wysokość środków
może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.
9. Sposób udzielania dotacji i wzór umowy.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Udzielenie dotacji następuje
na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej
realizacji (link) jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl
10. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.
Inwestor zobowiązany jest do rozliczenia dotacji 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.
Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego
rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek
o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem
odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji (link) dostępny jest na stronie:
www.bip.krakow.pl
11. Informacja o środkach odwoławczych.
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Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

12. Dodatkowe informacje.
Zadania mogą być również dofinansowane w formie pomocy finansowej lub rzeczowej, na warunkach
określonych w Porozumieniu.
Zadania mogą być również dofinansowane ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których pozyskano środki.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale
ds. Jakości Powietrza UMK lub pod numerem telefonu: (12) 616-88-48.
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