
Załącznik  
do uchwały nr 814/18 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 22 lutego 2018 r. 

 
 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń 

 
§ 1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, poprzez zastąpienie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym, w całym lokalu lub budynku, na niskoemisyjny system ogrzewania określony w § 4 pkt 
2, zwane dalej dotacjami,  mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji 
realizowanych w lokalach i budynkach znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń, 
polegających na : 

1) wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków lub lokali opartego na 
paliwie stałym na niskoemisyjny system ogrzewania; 

2) wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania zainstalowanego w części budynków 
lub lokali opartego na paliwie stałym na niskoemisyjny system ogrzewania w całym 
budynku lub lokalu; 

3) zlikwidowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym budynku lub lokalu, w którym 
równolegle funkcjonuje niskoemisyjny system ogrzewania. 

 
§ 2. Dotacje mogą być udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych, w tym w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, 
osobom prawnym i przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących 
gminnymi osobami prawnymi, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub 
posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości, który uprawnia do wykonania inwestycji, 
o których mowa w § 1. 

 
§ 3. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę  stanowić ona będzie 

pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie 
następować będzie na zasadach określonych 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. U. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), 
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. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz.U. UE L 190 z 28 czerwca 2014, str. 45). 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie jest zobowiązany przedłożyć Gminie: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym 
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 



minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 
3. Pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa 

w ust. 1 udzielana będzie nie dłużej niż do 30 czerwca 2021r. 
  

§ 4. Dotacja  może być udzielona: 
1) gdy wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w §5 złożony zostanie przed likwidacją 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, którego istnienie potwierdzone zostanie 
przez przedstawiciela Urzędu Miasta Torunia w trakcie oględzin; 

2) po likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym lub wymianie tego systemu 
ogrzewania na niskoemisyjny system ogrzewania polegający na: 
a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
b) ogrzewaniu gazowym, elektrycznym lub olejowym, 
c) zainstalowaniu pompy ciepła, 
d) ogrzewaniu kotłem na paliwo stałe z podajnikiem automatycznym, spełniającym 

wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012, posiadającym certyfikat 
energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji. 

 
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 31 lipca roku, w którym 

dotacja ma być udzielona. 
2. Wniosek o udzielenie dotacji  winien zawierać w szczególności: 

1) dane wnioskodawcy; 
2) informację o rodzaju istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;  
3) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem; 
4) planowane koszty inwestycji;  
5) miejsce i termin  realizacji inwestycji; 
6) warunki techniczne od gestora sieci; 
7) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji 

z innych źródeł; 
8) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie 

inwestycji. 
3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis 

i pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z wnioskiem wszystkich dokumentów, o których mowa w § 3. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji  zawierające braki formalne, po bezskutecznym wezwaniu 
do ich uzupełnienia, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia 
kompletnego wniosku, w  ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na 
dany rok, na dotacje  objęte uchwałą. 

6. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na udzielenie 
dotacji w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej 
kolejności w następnym roku budżetowym. 

 
§ 6. Dotacja udzielona będzie w oparciu o umowę o udzielenie dotacji, która winna 

w szczególności zawierać: 
1) szczegółowy opis inwestycji  na jaki dotacja zostanie przyznana i termin jej wykonania; 
2) wysokość gwarantowanej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;  



3) sposób dokumentowania wykonania inwestycji objętej umową, w tym w szczególności 
udokumentowania kosztów wykonanej inwestycji; 

4) tryb kontroli wykonania umowy; 
5) przyczyny, sposób i termin zwrotu dotacji. 
 

§ 7. Dotacja przekazywana będzie po wykonaniu inwestycji, udokumentowaniu 
poniesionych kosztów, przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z zawartej 
umowy o udzielenie dotacji oraz po dokonaniu przez przedstawiciela Urzędu Miasta Torunia 
oględzin budynku lub lokalu, w którym zlikwidowano system ogrzewania oparty na paliwie 
stałym lub dokonano zmiany na niskoemisyjny system ogrzewania. 

 
§ 8. 1. Dotacja może być udzielona w następujących wysokościach: 

1) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej i trwałej likwidacji 
kotłowni węglowej i wszystkich pieców domowych opalanych węglem znajdujących się 
w budynku lub lokalu dotacja wynosi 60% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

2) gdy budynek lub lokal, w którym przeprowadzono inwestycję, o której mowa w pkt 1 
położone są na obszarze jednostek urbanistycznych Bydgoskie Przedmieście i Stare 
Miasto, ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia przyjętym uchwałą nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 
25 stycznia 2018r., wysokość dotacji wynosi 70% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;  

3) w przypadku zastosowania do celów grzewczych energii elektrycznej i trwałej likwidacji 
kotłowni węglowej i wszystkich pieców opalanych węglem, znajdujących się w budynku 
lub lokalu dotacja wynosi 50% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, lecz nie 
więcej niż 6 000,00 zł;  

4) w przypadku zastosowania do celów grzewczych pompy ciepła i trwałej likwidacji 
kotłowni węglowej i wszystkich pieców opalanych węglem, znajdujących się w budynku 
lub lokalu dotacja wynosi 50% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, lecz nie więcej 
niż 8 000,00 zł;  

5) w przypadku zastosowania do celów grzewczych pieca przystosowanego do spalania 
gazu i trwałej likwidacji kotłowni węglowej i wszystkich pieców opalanych węglem, 
znajdujących się w lokalu lub budynku położonym na nieruchomości nieuzbrojonej 
w sieć ciepłowniczą, dotacja wynosi 60% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, lecz 
nie więcej niż 7 200,00 zł, a przy jednoczesnej likwidacji ogrzewania na paliwo stałe we 
wszystkich lokalach w budynku wielorodzinnym 70% kosztów, o których mowa w ust. 3 
pkt 5 lecz nie więcej niż 8 400,00 zł za każdy lokal; 

6) w przypadku zastosowania do celów grzewczych pieca przystosowanego do spalania 
oleju opałowego i trwałej likwidacji kotłowni węglowej i wszystkich pieców opalanych 
węglem, znajdujących się w lokalu lub budynku położonym na nieruchomości 
nieuzbrojonej w sieć ciepłowniczą  dotacja wynosi 40% kosztów, o których mowa w ust. 
3 pkt 6, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł w przypadku zmiany ogrzewania lokalu; 

7) w przypadku zastosowania do celów grzewczych kotła na paliwo stałe z podajnikiem 
automatycznym, spełniającego wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-
5:2012,posiadającego certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę 
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji i trwałej likwidacji kotłowni węglowej 
i wszystkich pieców opalanych węglem w budynku lub lokalu położonym poza obszarem 
jednostek urbanistycznych Bydgoskie Przedmieście i Stare Miasto, ustalonych w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia 
przyjętym uchwałą nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018r. oraz poza 
terenami zwartej zabudowy wielorodzinnej uzbrojonymi w sieć ciepłowniczą lub 



gazowniczą, dotacja wynosi 30% kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 7, lecz nie więcej 
niż 3 600,00 zł; 

8) w przypadku budynku lub lokalu, w którym część pieców na paliwo stałe została 
wcześniej zdemontowana, dotacja równa jest kosztom wykonanych prac związanych ze 
zmianą na niskoemisyjny system ogrzewania, na warunkach wymienionych w pkt 1-7, 
lecz nie więcej niż 1200,00 zł za jeden piec, którego istnienie zostało stwierdzone podczas 
oględzin, o których mowa w § 4 pkt 1; 

9) w przypadku trwałej likwidacji jednego pieca kaflowego lub innego pieca domowego 
opalanego węglem, w budynku lub w lokalu, w którym równolegle funkcjonuje 
ogrzewanie inne niż węglowe, wymienione w pkt 1-7 dotacja równa jest kosztom 
wykonanych prac, o których mowa w ust. 3 pkt 8, lecz nie więcej niż 700,00 zł za jeden 
piec; 

10) w przypadku trwałej likwidacji kotłowni węglowej, która jest jedynym źródłem niskiej 
emisji pochodzącej ze spalania węgla w budynku lub w lokalu, w którym równolegle 
funkcjonuje ogrzewanie inne niż węglowe, wymienione w pkt 1-7 dotacja równa jest 
kosztom wykonanych prac, o których mowa w ust. 3 pkt 9, lecz nie więcej niż 1 000,00 zł. 
2. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty kwalifikowane, 

poniesione przez podmiot, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź 
rachunków, wystawionych na podmiot. 

3. Kosztami kwalifikowanymi inwestycji objętych dotacją są koszty poniesione na: 
1) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, wykonanie przyłącza do sieci 

ciepłowniczej, węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej w tym, zakup i montaż 
grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur 
wielowarstwowych; 

2) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca elektrycznego, 
instalacji wewnętrznej, w tym  grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego 
zakup i montaż rur wielowarstwowych; 

3) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca akumulacyjnego 
lub innego ogrzewania elektrycznego nie wymagającego zainstalowania sieci 
wewnętrznej; 

4)  demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pompy ciepła, 
instalacji wewnętrznej, w tym grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego 
zakup i montaż rur wielowarstwowych; 

5) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca gazowego, 
wkładu kominowego, instalacji wewnętrznej, w tym grzejników oraz w przypadku 
ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych; 

6) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca olejowego, 
instalacji wewnętrznej, w tym grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego 
zakup  i montaż rur wielowarstwowych; 

7) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż kotła na paliwo stałe 
z podajnikiem automatycznym, spełniającym wymagania klasy 5, według normy PN-EN 
303-5:2012 (posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę 
akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji), instalacji wewnętrznej, w tym 
grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur 
wielowarstwowych; 

8) trwały demontaż pieca kaflowego; 
9) trwały demontaż kotłowni węglowej. 

4. Koszty poniesione na zakup urządzeń są kosztami kwalifikowanym tylko wówczas, 
gdy dotyczą urządzeń nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, 



a także spełniających wszelkie konieczne normy i posiadających dopuszczenia do użytkowania 
na terenie Polski. 

5. Wszelkie pozostałe koszty, nie wymienione w ust. 3, konieczne do poniesienia w celu 
przeprowadzenia inwestycji, uznaje się za niekwalifikowane. 

6. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na 
fakturze VAT bądź rachunku, podmiot dodatkowo dołącza kosztorys powykonawczy, 
załącznik do faktury VAT lub rachunku lub umieszcza adnotację na fakturze VAT lub rachunku 
odnośnie kosztu kwalifikowanego, potwierdzone przez wystawcę dokumentów. 

7. W przypadku uzyskania dofinansowania z innych źródeł, łączna wysokość dotacji nie 
może być wyższa niż 100% wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych. 


