Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków
Istotne postanowienia Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze
środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (dla związków międzygminnych, powiatów,
związków metropolitalnych), zwanego dalej „Porozumieniem”*
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127, z 2021 r.
poz.11), zwana dalej „Ustawą”;
1.
Stronami Porozumienia są: Minister Klimatu i Środowiska w imieniu i na rzecz którego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wykonywał prawa i obowiązki
wynikające z Porozumienia oraz związek międzygminny w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), powiat albo związek
metropolitalny utworzony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1378), reprezentujący
każdą gminę, na obszarze której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne i wchodzącą w skład
tego związku międzygminnego, związku metropolitalnego lub położoną na terytorium powiatu, a także
wykonujący prawa i obowiązki tej gminy wynikające z zapewnienia i utrzymania efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych, z zastrzeżeniem pkt 2- 3.
2.
Warunki wskazane w art. 11 c ust. 1 Ustawy muszą być spełnione indywidualnie przez każdą
gminę, na obszarze której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne, tj. każda gmina
uczestnicząca w danym związku międzygminnym, związku metropolitalnym, położona na terytorium
danego powiatu, jako strony Porozumienia, zobowiąże się do:
1) realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 20 takich budynków oraz
nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków, z wyłączeniem miast, których liczba
mieszkańców przekracza 100.000;
2) wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających
wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a–ba Ustawy, w nie mniej niż 80%
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w pkt 1;
3) zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 1, na poziomie nie
mniejszym niż 30% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016
r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264, 284 i 2127), z wyłączeniem
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 11c ust. 3a Ustawy;
4) zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z dochodów własnych
lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), których suma stanowi
30 % kosztów realizacji porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców
przekracza 100.000 – więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia.
3.
Przed zawarciem Porozumienia, gminy uczestniczące w danym związku międzygminnym,
związku metropolitalnym albo położone na terytorium powiatu, który będzie stroną Porozumienia,
zawierają z tym związkiem albo z tym powiatem umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki,
wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o której
mowa w art. 11c ust. 1b Ustawy.
4.
Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków przyznania i wykorzystania oraz
wartości współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 1b Ustawy,
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dopuszczalnych w świetle art.11 b ust. 1 Ustawy i zgodnych z celem określonym w tym przepisie,
planowanych do realizacji, w ramach Porozumienia, przez gminy uczestniczące w danym związku
międzygminnym, związku metropolitalnym lub położone na terytorium danego powiatu.
5.

Porozumienie będzie zawierać w szczególności:

1) liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach Porozumienia, z
uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b
Ustawy;
2) szacowaną liczbę beneficjentów objętych Porozumieniem;
3) szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem;
4) łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację Porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
b)kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5) numer rachunku bankowego właściwego do wypłaty ze środków Funduszu Termomodernizacji i
Remontów;
6) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Porozumienia;
7) harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Porozumienia;
8) termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację Porozumienia;
9) sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
wykonywanych na podstawie Porozumienia albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo
pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10) numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11) tryb kontroli realizacji porozumienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
12) zakres, formę i terminy przedkładania Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej informacji o realizacji Porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów przeznaczonych na realizację Porozumienia;
13) zobowiązanie dotyczące wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14) datę zakończenia realizacji Porozumienia, nie późniejszą jednak niż terminy, o których mowa w
art. 11c ust.4 Ustawy, z zastrzeżeniem, że wszystkie gminy objęte danym Porozumieniem powinny
spełniać jeden z wskazanych w tym przepisie pułapów od których zależy długość okresu realizacji
Porozumienia.
* pełna treść Porozumienia, po zatwierdzeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz przyjęciu do
stosowania przez Zarząd NFOŚiGW, zostanie opublikowana w materiałach do naboru w terminie
późniejszym.

