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Złóż wniosek o dotację

[1]
Od 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę
węglowych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne. Zostaną one rozliczone w roku 2020.
Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 814/18 z dnia 22 lutego 2018 r.
Aby uzyskać dotację w roku 2020, należy złożyć wniosek do dnia 31 lipca 2020 r. Wnioski
złożone po tym terminie zostaną rozliczone w roku 2021.

Jakiej wysokości dofinansowanie można uzyskać?
- 60% kosztów, w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia obiektów do centralnej
sieci ciepłowniczej (70% na obszarze Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia),
- 60% kosztów, lecz nie więcej niż 7200 zł w przypadku zastosowania do celów grzewczych pieców
gazowych (70%, maksymalnie 8 400 zł przy jednoczesnej likwidacji ogrzewania na paliwo stałe we
wszystkich lokalach w budynku wielorodzinnym),
- 50% kosztów lecz nie więcej niż 8000 zł w przypadku zastosowania do celów grzewczych pompy
ciepła,
- 50% kosztów, lecz nie więcej niż 6000 zł w przypadku zastosowania do celów grzewczych energii
elektrycznej.
Ważne: Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed likwidację systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym.
Wnioski należy składać do Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 611 86 35 bądź pod adresem
e-mail: m.bulczynski@um.torun.pl [2].
W zakończonym w dniu 31 lipca 2019 roku naborze wpłynęło 370 wniosków o dotacje do zmiany
systemów ogrzewania na niskoemisyjne, bardziej przyjazne dla środowiska. Te osoby, które
zakończą inwestycję do końca października 2019 r., otrzymają zwrot nakładów jeszcze w tym samym
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roku. Pula pieniędzy przeznaczonych przez miasto na ten cel to 2,5 mln zł.
Należy podkreślić, że Gmina Miasta Toruń od 1997 roku prowadzi dotowanie działań związanych z
redukcją ilości zanieczyszczeń energetycznych emitowanych do powietrza, a pochodzących ze
spalania węgla. Była tym samym jedną z pierwszych gmin w Polsce, które wprowadziły taką formę
wsparcia. Od 1997 roku do końca 2018 w Toruniu zlikwidowano 1184 lokalnych kotłowni węglowych
(w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych, jednostkach prowadzących działalność gospodarczą)
oraz 6118 pieców kaflowych opalanych węglem kamiennym w mieszkaniach.
Przypomnijmy, że 1 września 2019 r. weszła w życie uchwała antysmogowa dla naszego
województwa. To nowe prawo miejscowe, którego efekty powinny w ciągu kilku lat znacząco
poprawić stan powietrza, którym oddychamy. Zgodnie z tą regulacją, nie wolno już palić węglem
brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym
najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem). Sprzedawcy zaś są zobowiązani
do wydawania świadectw jakości paliwa.
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