
Uchwała Nr IX/60/2015 
Rady Gminy Tomice 

z dnia 2 października 2015 r. 
 

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice. 
 
 Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), po uwzględnieniu uwag Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 lipca 2015 r. (pismo znak DDO-530-
375(2)/15/MWt), Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje: 
 

DZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice, określający zasady udzielania 
przez Gminę Tomice dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. 
 

§ 2 
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Programie – należy przez to rozumieć Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice; 
2) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie obejmujące trwałą zmianę dotychczasowego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, 
węglowe lub na biomasę; 

3) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji w ramach 
Programu, legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, 
prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego; 

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez 
względu na jego formę prawną w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/ 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 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.); 

5) nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć rozumie się przez to wysokosprawne i ekologiczne 
źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie – kocioł centralnego ogrzewania na gaz, 
olej, węgiel lub biomasę, piec zasilany prądem elektrycznym; 

6) stare źródło ciepła – należy przez to rozumieć niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego 
ogrzewania lub palenisko (piec) na paliwo stałe, z możliwością spalania odpadów stałych; 

7) liście rankingowej – rozumie się przez to listę beneficjentów po pozytywnej weryfikacji, 
mieszczących się w limicie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu; 

8) liście rezerwowej – rozumie się przez to listę beneficjentów po pozytywnej weryfikacji, nie 
mieszczących się w limicie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu; 

9) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty prac, na podstawie których ustalane 
jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu.  

  
§ 3 

 
Celem Programu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, 
emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Tomice. 



 
§ 4 

 
Beneficjentami Programu są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym osoby 
fizyczne, oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
 

§ 5 
 

1. Wysokość środków finansowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu 
określa budżet Gminy Tomice. 

2. Zadania realizowane w ramach Programu będą dofinansowane ze środków własnych Gminy 
Tomice oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Wojewódzkiego Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zasad obowiązujących 
w programach, z których pozyskano środki. 

 
DZIAŁ II. 

Ogólne zasady udzielania dotacji w ramach Programu 
 

§ 6 
 
1. Gmina Tomice udziela dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych obejmujących trwałą 

zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 
proekologiczne. 

2. Za kwalifikowane z punktu widzenia udzielenia dofinansowania uznaje się koszty: 
1) demontażu starego źródła ciepła: 

a) kotła na paliwo stałe, 
b) pieca (paleniska) opalanego paliwem stałym; 

2) zakupu i montażu nowego źródła ciepła: 
a) kotła gazowego, 
b) kotła olejowego, 
c) zasilanego automatycznie kotła węglowego lub na biomasę o sprawności energetycznej 

większej bądź równej 87%,  dla których stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych 
wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 0oC, 1013 mbar dla obciążenia 
100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m3, OGC nie 
więcej niż 20 mg/m3, co odpowiada klasie 5 kotłów wg normy PN-EN 303-5:2012 dla 
wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia – potwierdzone 
aktualnym dokumentem (certyfikatem energetyczno-emisyjnym) wydanym przez 
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

d) pieca zasilanego prądem elektrycznym;  
3) zakupu i montażu niezbędnej armatury do kotła gazowego, olejowego, węglowego lub na 

biomasę, takiej jak: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu 
instalacji centralnego ogrzewania, zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe 
i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt 
niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku 
kotłów gazowych; 

4) wykonania wewnętrznych pionów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
– tylko w przypadku likwidacji pieców (palenisk) opalanych paliwem stałym.  

3. Jako niekwalifikowane z punktu widzenia udzielenia dofinansowania uznaje się koszty: 
1) dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-

wykonawczy montażu instalacji); 
2) budowy zewnętrznych sieci gazowych i energetycznych; 



3) zakupu i montażu grzejników oraz innych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego 
wyposażenia mieszkań, zasobników i wymienników ciepłej wody użytkowej; 

4) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji Programu. 
 

§ 7 
 
1. Dofinansowaniem nie mogą być objęte wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy 

o udzielenie dotacji. 
2. Dotacja jest udzielana tylko raz na dany budynek mieszkalny / lokal mieszkalny. 
3. Warunkiem niezbędnym dla udzielenia dotacji jest: 

1) montaż nowego źródła ciepła o mocy niższej od mocy starego źródła ciepła co najmniej 
o 20%; 

2) trwała likwidacja wszystkich starych źródeł ciepła. 
4. Od zasady trwałej likwidacji starych źródeł ciepła można odstąpić w przypadku: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym lub gdy 
piece przedstawiają wysokie walory estetyczne albo są objęte ochroną konserwatora 
zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 

2) występowania kominka opalanego drewnem. 
 

§ 8 
 
1. Dotacja jest udzielana w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych brutto zadania, ale nie 

więcej niż 7 000,00 zł. 
2. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie 

poniesionych kosztów kwalifikowanych, szczegółowo określonych w § 6 ust. 2 Programu. 
 

DZIAŁ III. 
Warunki uczestnictwa w Programie oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

 
§ 9 

 
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji. 
2. Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości termin naboru wniosków poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice. 
3. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu może nastąpić na podstawie uchwały budżetowej 

lub projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie Gminy Tomice na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na Program w danym roku lub 
pozyskania dodatkowych środków, Wójt Gminy Tomice może ogłosić terminy kolejnych naborów 
wniosków przy zachowaniu zasad, określonych w ust. 2 oraz w § 5 ust. 2 Programu. 

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice 
lub przesłać na adres Urzędu: ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. 

6. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej za termin złożenia wniosku uważa się dzień 
doręczenia do Urzędu Gminy Tomice. 

 
§ 10 

 
Składając wniosek, beneficjent: 
1) informuje o lokalizacji, rodzaju i mocy likwidowanego i planowanego do instalacji źródła ciepła, 

oraz o planowanym zakresie robót i kosztach realizacji zadania; 
2) przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie 

realizowane zadanie (np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW – 
Elektroniczne Księgi Wieczyste, udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa 



Sprawiedliwości, aktualny na dzień składania wniosku, akt poświadczenia dziedziczenia, 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku); 

3) załącza do wniosku pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji 
związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz 
beneficjenta – w przypadku współwłasności; 

4) przedkłada pisemną zgodę właściciela na przystąpienie do Programu oraz umowę najmu budynku 
mieszkalnego/mieszkania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz beneficjenta – 
w przypadku gdy beneficjent nie jest właścicielem nieruchomości; 

5) oświadcza, że nie posiada drugiego źródła ciepła na palowo stałe, z uwzględnieniem informacji 
o źródłach ciepła określonych w § 7 ust. 4 Programu. 

 
§ 11 

 
1. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Tomice: 

1) dokonują oceny formalnej wniosku; 
2) dokonują oceny merytorycznej wniosku pod kątem spełniania warunków Programu; 
3) weryfikują zgodność ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku; 
4) wyliczają kwotę dofinansowania. 

2. Wniosek ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku: 
1) złożenia wniosku bez wymaganych załączników; 
2) złożenia wniosku niepodpisanego przez beneficjenta; 
3) złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną; 
4) złożenia wniosku po wykonaniu zadania. 

3. Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Wójt Gminy 
Tomice. 

4. Podstawą określenia kolejności beneficjentów na liście rankingowej jest kolejność złożenia 
kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają 
beneficjenci, którzy złożyli w terminie deklarację uczestnictwa w Programie na dany rok. 

5. Beneficjenci, których wnioski nie zostaną zakwalifikowane na listę rankingową z powodu 
wyczerpania środków finansowych na realizację Programu, zostaną umieszczeni na liście 
rezerwowej. Beneficjenci z listy rezerwowej uzyskają możliwość udziału w Programie 
w momencie rezygnacji beneficjenta z listy rankingowej z danego naboru lub będą uwzględnieni 
na liście rankingowej w kolejnym naborze. 

6. Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zmiany, przejęcia przez innego 
beneficjenta. 

 
§ 12 

 
1. Umieszczenie wniosku na liście rankingowej będzie podstawą zawarcia umowy o udzielenie 

dotacji pomiędzy beneficjentem a Gminą Tomice. 
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w szczególności: 

1) cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki 
dotacji; 

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów zadania; 
3) termin wykorzystania dotacji; 
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 
5) termin i sposób wypłaty dotacji. 

3. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia realizacji zadania i gwarantuje zabezpieczenie 
środków finansowych na udzielenie dotacji. 

4. Nieprzystąpienie przez beneficjenta do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 uznaje się za 
rezygnację z udziału w Programie. 

 
DZIAŁ IV. 



Udzielanie dotacji dla przedsiębiorców 
 

§ 13 
 
1. Dotacja dla przedsiębiorców udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami 

określonymi: 
1) w 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.), lub 

2) w 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.), lub 

3) w 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 195/45 z dnia 28.06.2014 r.). 

2. W przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w § 9 oraz załącznikami do wniosku, o których mowa w § 10, beneficjent przedkłada: 
1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, wszystkie zaświadczenia lub 

oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach; 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności 
beneficjenta i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, 
z późn. zm.); 

3) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informację 
dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz informację 
o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności wskazanie dnia i podstawy 
prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – 
według wzoru rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

3. Udzielenie pomocy de minimis jest możliwe do czasu obowiązywania rozporządzenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1. 

 
DZIAŁ V. 

Tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej w ramach Programu 
 

§ 14 
 
1. Beneficjent w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 

września danego roku, złoży wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami: 
1) zaświadczeniem o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu 

nowego źródła ogrzewania – zawierającym informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych 
palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy 
(w kW) zdemontowanego i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzonym przez 
przedsiębiorcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania; 

2) aktualnym dokumentem (kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego) wydanym przez 
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – 
w przypadku montażu kotła węglowego lub na biomasę; 



3) kserokopią warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub 
kserokopią umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego; 

4) 3 szt. kserokopii faktur VAT i/lub rachunków potwierdzającymi poniesione wydatki na 
realizację zadania objętego dotacją – oryginały do wglądu; 

5) dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty za faktury i/lub rachunki.  
2. W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy 

przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę dokonującego wymiany 
systemu ogrzewania lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz z wysokością 
kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie 
z założeniami Programu. 

3. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez 
upoważnione przez Wójta Gminy Tomice osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania 
wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z założeniami Programu. 

4. Do składania wniosków o wypłatę dotacji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 1 i 2 
Programu. 

 
§ 15 

 
Wypłata dotacji następuje po przyjęciu rozliczenia realizacji zadania w sposób określony w umowie, 
o której mowa w § 12 ust. 1 Programu. 

 
DZIAŁ VI. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
 
1. Wszelkie informacje o Programie udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności: 

1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu; 
2) naboru wniosków o udzielenie dotacji; 
3) liczby złożonych wniosków o udzielenie dotacji; 
4) list rankingowych i rezerwowych wniosków o udzielenie dotacji; 
5) kwot udzielonej dotacji; 
6) liczby zlikwidowanych kotłów i palenisk opalanych paliwami stałymi. 

 
§ 17 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice. 
 

§ 18 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 


