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INFORMACJA 

O WARUNKACH UZYSKANIA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWAN E W 
RAMACH PROGRAMU PN. „POPRAWA JAKO ŚCI POWIETRZA W RAWIE 

MAZOWIECKIEJ” 

 

I.  Wniosek i pozostałe wymagane dokumenty 

Ze względu na wymagania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przed przystąpieniem do demontaŜu pieca prosimy 
o wykonanie dokumentacji fotograficznej starego źródła ogrzewania, gdyŜ będzie ona 
waŜnym dokumentem umoŜliwiaj ącym rozliczenie otrzymanej dotacji.  

W celu uzyskania dotacji prosimy o wypełnienie  przez Państwa wniosku (załącznik 
nr 1 dołączony do niniejszej informacji) i złoŜenie go w biurze podawczym Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5. 

Do wniosku prosimy dołączyć wymagane dokumenty, tj.: 

− dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub jej części (wynikający 
w szczególności z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego), a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 
dokument stanowiący o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przez kaŜdego 
z członków wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład określonej 
nieruchomości oraz uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę 
źródła ciepła,  

− zgodę właściciela budynku/lokalu na realizację prac w przypadku gdy wnioskodawca nie 
jest właścicielem budynku/lokalu,  

− w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dokument pełnomocnictwa do 
reprezentowania wnioskodawcy potwierdzony notarialnie albo inny dokument wykazujący 
prawidłową reprezentację wnioskodawcy np. KRS,  

− dokumentację fotograficzną starego źródła ciepła,  
− dane techniczne nowego źródła ciepła lub jego dokumentację techniczną (dołączane na 

etapie sporządzania protokołu odbioru przez upowaŜnionego pracownika Urzędu Miasta) 
 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW :  DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2017 R. 
 

Wniosek, po jego pozytywnym rozpatrzeniu stanowi podstawę zawarcia umowy                     
o dofinansowanie wymiany  źródła ogrzewania  pomiędzy Państwem jako Wnioskodawcą 
(Odbiorcą Końcowym) a Miastem Rawa Mazowiecka. Umowa stanowi podstawę wypłaty 
przyznanej kwoty dotacji. Odbiorca Końcowy moŜe zrezygnować z udziału w programie 
ograniczenia niskiej emisji przed podpisaniem umowy. 
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II.  Warunki udzielenia dotacji 
 

Dotacja będzie udzielana w wysokości: 
− środki z WFOŚiGW w Łodzi – do 40 % kosztów kwalifikowalnych, 

− środki z budŜetu Miasta Rawa Mazowiecka – 20% 
Wysokość dofinansowania obliczana będzie na podstawie mocy i rodzaju 

nowozakupionego źródła ogrzewania. 
Dotacja moŜe być udzielona odbiorcom końcowym, którzy dysponują tytułem prawnym       

do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, 
uŜytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego). 
W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest zgoda 
właściciela nieruchomości na realizację prac objętych wnioskiem bądź pełnomocnictwo 
udzielone przez właściciela nieruchomości. 

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia to wydatki poniesione na:  
a) przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji,  
b) zakup i montaŜ fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem (w tym ze źródeł odnawialnych),  
c) demontaŜ istniejących instalacji i urządzeń,  
d) roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,  
e) wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania lub 

centralnej wody uŜytkowej wraz z materiałami,  
f) wykonanie przyłącza i instalacji gazowej,  
g) budowę węzła cieplnego, 
h) wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła jedynie na urządzenia fabrycznie nowe                      
i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające krajowe normy i dopuszczone do 
uŜytkowania na terenie Polski.  

 
W przypadku wymiany źródeł ciepła na kotły opalane paliwami stałymi, nowe 

urządzenia muszą spełniać następujące warunki:  
1) 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 
równowaŜną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 
zgodności z wymaganą normą nie moŜe być wcześniejsza niŜ 5 lat licząc od daty 
złoŜenia wniosku o dofinansowanie;  

2) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać 
wymagania: klasy 5 - dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych  do uŜytkowania 
po 1.01.2016 roku;  

3) powinny być wyposaŜone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umoŜliwiających 
jego zamontowanie.  
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Udzielenie zamówień przez Odbiorcę Końcowego w całości lub w części finansowanych 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi i budŜetu Miasta Rawa Mazowiecka, winno nastąpić 
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a gdy ustawa - Prawo Zamówień 
Publicznych nie znajduje zastosowania, wyboru wykonawców zadania lub dostawców dóbr 
i usług, naleŜy dokonać z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, 
przejrzystości    i jawności. 

III.  Rozliczenie dotacji 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia objętego dotacją zobowiązani będą Państwo 
do przedłoŜenia w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka formularza rozliczeniowego dotacji 
(stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej informacji) wraz z niezbędnymi dokumentami 
określonymi we wzorze formularza rozliczenia w terminie określonym w umowie 
o dofinansowanie. 

Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji formularza rozliczeniowego i załączonych 
do niego dokumentów pod kątem poprawności i zasadności poniesionych kosztów, kwota 
dotacji zostanie przekazana na rachunek bankowy inwestora na zasadach i terminach 
określonych w umowie.  

W przypadku stwierdzenia, Ŝe zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów 
określonych w regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 
mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania „Poprawa 
jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” nastąpi negatywna weryfikacja formularza 
rozliczeniowego i odmowa wypłaty dotacji. 
 

Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do zapewnienia trwałości zadania przez okres 
5 lat od daty podpisania protokołu odbioru robót. 

 

IV.  Informacje dodatkowe 

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy kontaktować się 
z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej na adres: wgk@rawamazowiecka.pl, 
telefonicznie - nr tel. 46 814 34 57 bądź osobiście w budynku Urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4. 

Osoby do kontaktu: 
− Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału – pokój nr 16, 
− Ewelina Witek – Młodszy Referent – pokój nr 18. 


