
  

 
Ogólne zasady przystąpienia do programu priorytetowego pn.: 

„Program Ograniczania Niskiej Emisji” 
 
 

1. Miasto Bełchatów planuje przystąpienie do programu priorytetowego pn. „Program 
Ograniczania Niskiej Emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w celu pozyskania dotacji celowych na likwidację źródeł 
niskiej emisji na terenie miasta Bełchatowa. 

2. Celem dotacji jest ograniczenie na terenie miasta Bełchatowa emisji zanieczyszczeń,  
w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz 
ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów 
jakości powietrza, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do 
ogrzewania opartych na paliwach stałych. 

3. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji zobowiązane są do złożenia wstępnej 
deklaracji w Urzędzie Miasta w Bełchatowa w terminie do 24 marca 2017 r. 

4. Program Ograniczania Niskiej Emisji skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego. 

5. Miasto Bełchatów na podstawie złożonych deklaracji przygotuje wniosek o udzielenie 
dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na II/III kwartał 2017r.  W przypadku 
zakwalifikowania się do dofinansowania, Miasto Bełchatów będzie kontaktować się  
z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie, w celu potwierdzenia 
decyzji o udziale w projekcie oraz podpisania umowy o dofinansowanie. 

6. Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii,  
w szczególności: 

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk 
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz 
ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania 
ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania 
emisyjne określone przez właściwy organ;  
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące 
warunki:  

• posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: 
Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa  
o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania  
i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę 
certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;  

• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%  
i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych 
do użytkowania po 01.01.2016;  

• powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie.  

W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. 
obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub 
instalacji gazowej;  



  

b) podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy 
wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego 
oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; 

7. W przypadku gdy dany budynek mieszkalny ma możliwość podłączenia do sieci 
ciepłowniczej bądź sieci gazowej nie ma możliwości wymiany starego źródła ciepła na 
kotły opalane paliwami stałymi. 

8. Uzyskana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów 
niezbędnych do realizacji zadania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwanych 
dalej kosztami kwalifikowanymi. 

9. Kosztami kwalifikowanymi są: 
a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, 
b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii,  w tym 

ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, 
c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń, 
d) koszty  robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 
e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz  

z materiałami, 
f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej, 
g) koszty budowy węzła cieplnego, 
h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

10. Za okres kwalifikowalności kosztów przyjmuje się okres od zawarcia umowy pomiędzy 
Miastem Bełchatów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi do 30.09.2018 roku. 

11. W przypadku osób, które zadeklarowały swój udział do Programu Priorytetowego 
„Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach 
programu Kawka” za okres kwalifikowalności kosztów przyjmuje się okres od 
01.01.2016 r. do 30.09.2018 r. Koszty te mogą być kwalifikowane również dla zadań 
zakończonych.  

12. Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej proszone są o wcześniejszy 
kontakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bełchatowie w celu 
zweryfikowania możliwości przyłączenia danego budynku do sieci cieplnej i otrzymania 
pisemnej akcepcji. 
Kontakt z PEC - Działem Nadzoru Inwestycji, ul. Wojska Polskiego 132, 97-400 
Bełchatów tel. 44 633-33-36 wew. 285, 286, w godz. 7.00-15.00 

13. Przekazanie środków z udzielonej dotacji osobom uczestniczącym w projekcie, nastąpi 
po wykonaniu prac objętych wnioskiem oraz po złożeniu  do Urzędu Miasta Bełchatowa 
w terminie maksymalnie do 31 sierpnia 2018 r. dokumentów (umów, faktur  
i rachunków oraz dowodów zapłaty) świadczących o wykonaniu zakupów i usług 
wymiany systemu ogrzewania.  

14. Uzyskana dotacja jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.  

 
 



  

Wysokość dotacji dla poszczególnych typów inwestycji 
 
1. Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak 

nie więcej niż :  
1.1. Moc źródła do 50 KW:  

a) dla kotłowni gazowej wynosi 1 000,00 zł/kW, 
b) dla kotłowni olejowej wynosi 850,00 zł/kW, 
c) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 850,00 zł/kW, 
d) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 600,00 zł/kW, 
e) dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW, 
f) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 550,00 zł/kW, 
g) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) wynosi 2 000,00 zł/kW. 

1.2. Moc źródła powyżej 50 KW:  
a) dla kotłowni gazowej wynosi 900,00 zł/kW, 
b) dla kotłowni olejowej wynosi 750,00 zł/kW, 
c) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 750,00 zł/kW, 
d) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 500,00 zł/kW, 
e) dla kotłowni na biomasę 900,00 zł/kW, 
f) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 450,00 zł/kW, 
g) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) wynosi 1 500,00 zł/kW. 


