REGULAMIN
Programu wsparcia przez PGE Toruń S.A.
działań służących likwidacji niskiej emisji na obszarze toruńskiej Starówki
oraz Bydgoskiego Przedmieścia
1. Organizator Programu:
PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021671, zwana dalej PGE Toruń.
2. Cel programu:
Celem programu jest wsparcie działań służących likwidacji niskiej emisji poprzez przyłączenie
do sieci ciepłowniczej (msc) budynków ogrzewanych dotąd systemem ogrzewania opartym
na paliwie stałym lub mieszanym z udziałem paliwa stałego i związana z tym ochrona
obiektów położonych w zabytkowej części miasta.
3. Adresaci programu:
Program jest skierowany do właścicieli istniejących budynków (dalej: Wnioskodawcy)
usytuowanych na zabytkowym obszarze Torunia ograniczonym ulicami: Przybyszewskiego,
Szosa Bydgoska, Asnyka, Reja, Gagarina, Sienkiewicza, Fałata, Bema, Gałczyńskiego,
Odrodzenia, Przy Kaszowniku, Plac Pokoju Toruńskiego, Gen. Stanisława Skrzyńskiego, Plac
18-go Stycznia, Bulwar Filadelfijski, Bydgoska, Popiełuszki i rzeką Wisłą.
4. Zasady programu:
4.1. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 1, polegać będzie na jednorazowym zwrocie
(dofinansowaniu) części poniesionych nakładów, związanych z przyłączeniem istniejącego
budynku do msc, polegającym na wybudowaniu lub dostosowaniu wewnętrznej instalacji
odbiorczej do zasilania z msc, przygotowaniu pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego
oraz trwałym odłączeniu lub demontażu istniejących urządzeń.
4.2. W przypadku ogrzewania obiektu mieszanym rodzajem paliwa, wysokość
dofinansowania zostanie określna na podstawie wielkości mocy zamówionej
proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych paliwem stałym.
4.3. Wsparcie przysługuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz
w odrębnym Porozumieniu, w przypadku:

a) zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania na msc w całym budynku,
ogrzewanym dotąd w oparciu o paliwo stałe,

b) podłączenia do msc istniejącego budynku, który nie był ogrzewany.
4.4. Wsparcie nie przysługuje w przypadku ponownego przyłączenia budynku do msc lub jeśli
budynek w części jest już ogrzewany ciepłem z msc.
5. Wysokość wsparcia:
5.1. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przyłączonej mocy cieplnej, ustalonej
na podstawie uzgodnionych ze Spółką projektów wykonawczych wewnętrznej instalacji
odbiorczej lub węzła cieplnego oraz podpisanej przez Strony umowy sprzedaży ciepła
i wynosi:



300 złotych (słownie: trzysta 00/100 zł) za 1kW mocy zamówionej, w przypadku
przyłączenia tylko centralnego ogrzewania (c.o.),



400 złotych (słownie: czterysta 00/100 zł) za 1kW mocy zamówionej w
przypadku przyłączenia centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.).

Wysokość udzielonego wsparcia jednocześnie nie może przekroczyć 50% nakładów
poniesionych i udokumentowanych przez Wnioskodawcę na realizację przyłączenia.
5.2. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę wsparcia z dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, wynikających
z Uchwały Rady Miasta Torunia nr 814/18 z dn. 22.02.2018 r., łączna wysokość
udzielonego wsparcia przez Gminę Miasta Toruń i PGE Toruń S.A. nie może przekroczyć
100% poniesionych nakładów określonych w pkt. 3.1. W przypadku przekroczenia
powyższego limitu PGE Toruń S.A. zmniejszy dofinansowanie do łącznego poziomu 100%
poniesionych kosztów.
5.3. Maksymalna wysokość dofinansowania z PGE Toruń nie może przekroczyć kwoty
30.000 zł (w tym podatek VAT).
6. Warunki i sposób udzielenia wsparcia:
6.1. Niezależnie od liczby lokali których właściciele zamierzają korzystać z ciepła sieciowego,
umowa o przyłączenie oraz umowa sprzedaży ciepła zawarta będzie dla całego budynku,
a nie dla poszczególnych lokali.
6.2. Celem ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć, w siedzibie
przy ul. Ceramiczna 6 w Toruniu, następujące dokumenty:

PGE Toruń S.A.

a) wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia (wzór wniosku dostępny na www.pgetorun.pl
i w siedzibie PGE Toruń),
b) tytuł prawny do nieruchomości, na której jest posadowiony budynek,
c) wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej (wzór
wniosku dostępny na www.pgetorun.pl i w siedzibie PGE Toruń),
d) zaświadczenie o korzystaniu z dofinansowania z dotacji celowej Gminy Miasta Toruń
wynikającej z Uchwały Rady Miasta Torunia nr 814/18 z dnia 22.02.2018 r.,
e) oświadczenie o dotychczasowym rodzaju źródła ogrzewania budynku.
6.3. PGE Toruń potwierdzi w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku, spełnienie przez
wnioskodawcę warunków udziału w programie w formie pisemnej albo z wykorzystaniem
poczty elektronicznej, na adresy podane we wniosku.
6.4. Warunki udzielenia dofinansowania oraz termin wypłaty środków zostaną określone
w odrębnym Porozumieniu podpisanym miedzy stronami.
6.5. Wypłata kwoty wsparcia nastąpi po przedstawieniu dokumentów dowodzących faktu
poniesienia nakładów, o których mowa w pkt. 4.1., w szczególności faktur lub rachunków
dotyczących: opracowania projektów instalacji odbiorczych ciepła;
zakupu lub
wybudowania instalacji odbiorczej; trwałego odłączenia lub demontażu istniejących
urządzeń - wraz z dowodem ich zapłaty.
6.6. W przypadku, gdy zaawansowanie niezbędnych prac związanych z przyłączeniem budynku
do sieci ciepłowniczej uniemożliwi – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy –
rozpoczęcie poboru ciepła w danym roku kalendarzowym, w szczególności z uwagi
na niedotrzymanie terminów ustalonych w umowie o przyłączenie, PGE Toruń S.A. odmówi
wypłaty dofinansowania.
6.7. Wypłata wsparcia dla Wnioskodawcy ponoszącego koszty realizacji przyłączenia budynku,
nastąpi na podstawie zawartego Porozumienia, na wskazany przez Wnioskodawcę numer
rachunku bankowego, w terminie 30 dni, licząc od daty realizacji zapisów pkt. 6.1.
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7. Warunki ogólne:
7.1. Dofinansowaniem objęte są obiekty, które zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej
do końca 2019 r. Przez przyłączenie do sieci rozumie się podpisanie protokołu przyłączenia
oraz zawarcie umowy sprzedaży ciepła.
7.2. Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Wsparcia likwidacji niskiej emisji na
Starówce i Bydgoskim Przedmieściu” wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania w
ramach programu „Wsparcia przez PGE Toruń przyłączania ciepłej wody użytkowej”.
7.3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak zaległości w płatnościach na rzecz PGE
Toruń według stan na dzień złożenia wniosku oraz na dzień planowanej wypłaty
dofinansowania – z wyjątkiem zadłużenia, które objęto pisemnym porozumieniem w
sprawie spłaty zaległości.
7.4. W przypadku odłączenia budynku od sieci ciepłowniczej, wcześniej niż przewidują zapisy
umowy sprzedaży ciepła lub aneksu do niej, zawartych po przyłączeniu budynku,
beneficjent zwróci PGE Toruń równowartość otrzymanego dofinansowania.
7.5. Łączna wartość wsparcia jest limitowana wysokością środków przeznaczonych przez PGE
Toruń S.A. na ten cel w roku 2019. Wsparcie będzie udzielane beneficjentom
spełniającym warunki określone w niniejszym Regulaminie, według kolejności złożenia
wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2. i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
programie, o którym mowa w pkt 6.3.
7.6. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w 2019 r.,
PGE Toruń S.A. odmówi wypłaty dofinansowania Wnioskodawcy, także w przypadku
zawarcia wcześniej stosownego Porozumienia. Z tego tytułu Wnioskodawcy nie będą
przysługiwały w stosunku do PGE Toruń S.A. żadne roszczenia.
7.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje w 2019 r.
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