Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

U S T AWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 po wyrazach „termomodernizacyjnych i remontowych” dodaje się wyrazy
„oraz przedsięwzięć niskoemisyjnych”;

2)

w art. 2:
a)

po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:
„1b) przedsięwzięcia

niskoemisyjne

–

przedsięwzięcia,

których

przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku
którego następuje:
a)

wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne,

b)

likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają

standardów

niskoemisyjnych,

oraz

przyłączenie

budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci
ciepłowniczej lub gazowej,
c)

zmniejszenie

zapotrzebowania

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych na ciepło grzewcze, jeżeli równocześnie:

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawę z
dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
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–

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w
tych

budynkach,

które

nie

spełniają

standardów

niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
albo
–

następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w
tych

budynkach,

które

nie

spełniają

standardów

niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza gazowego albo
elektroenergetycznego
jednorodzinnego,

do
albo

budynku

mieszkalnego

modernizacja

przyłącza

elektroenergetycznego do takiego budynku, albo
–

następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w
tych

budynkach,

które

nie

spełniają

standardów

niskoemisyjnych, oraz budowa odpowiednio przyłącza
ciepłowniczego lub gazowego do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, albo
–

istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają
standardy niskoemisyjne, albo

–

budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci
ciepłowniczej;

1c) standardy niskoemisyjne – wymagania, jakie spełniają urządzenia lub
systemy grzewcze ogrzewające budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzenia lub systemy podgrzewające wodę użytkową w tych
budynkach, wynikające z:
a)

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
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ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz. Urz.
UE L 193 z 21.07.2015, str. 76, z późn. zm. 2)),
b)

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z
21.07.2015, str. 100, z późn. zm. 3)),

c)
3)

przepisów odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego;”;

po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy niskoemisyjne
Art. 11b. 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości
powietrza w gminie, w szczególności przez realizację przez gminę przedsięwzięć
niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych,
finansowanych na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków
Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”, może
zostać ustanowiony gminny program niskoemisyjny.
2. Gminny program niskoemisyjny ustanawia, w drodze uchwały, rada
gminy.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, jest aktem prawa miejscowego.
4. Gminny program niskoemisyjny jest zgodny z:
1)

planem gospodarki niskoemisyjnej, o ile został uchwalony przez radę
gminy;

2)

planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa
gazowe, o ile został uchwalony przez radę gminy;

3)

programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799, z późn. zm. 4)), o ile został uchwalony przez sejmik województwa.
5. Gminny program niskoemisyjny określa w szczególności:

2)
3)
4)

Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51.
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356,
1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161.

4

1)

szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których
istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów
niskoemisyjnych;

2)

szacowaną liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których
planowane jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w
zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1b lit. c;

3)

szacowaną liczbę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których
istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów
niskoemisyjnych;

4)

szacowaną liczbę budynków użyteczności publicznej stanowiących
własność gminy, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze
niespełniające standardów niskoemisyjnych;

5)

opis dotychczasowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza
w gminie, w szczególności w okresie 5 lat przed dniem przyjęcia gminnego
programu

niskoemisyjnego,

oraz

wskazanie

wysokości

środków

finansowych przeznaczonych przez gminę na ten cel, w tym w związku z
realizacją programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
6)

opis planowanych działań mających na celu ograniczenie emisji
zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza w gminie, zgodnych z
programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uwzględniający
w szczególności:
a)

planowane:
–

rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych,

–

przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, niebędące
przedsięwzięciami niskoemisyjnymi,

b)

obszar, na którym będą realizowane przedsięwzięcia lub przyłączenia,
o których mowa w lit. a,

c)

proponowane instrumenty wsparcia dla mieszkańców gminy,

d)

działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne.

6. Projekt gminnego programu niskoemisyjnego sporządza wójt (burmistrz,
prezydent miasta).
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7. Projekt gminnego programu niskoemisyjnego podlega zaopiniowaniu
przez:
1)

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

2)

operatora systemu dystrybucyjnego gazowego,

3)

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
ciepła

– wykonujących działalność gospodarczą odpowiednio w zakresie przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych, na obszarze, na
którym jest planowana realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych.
8. Podmiot, o którym mowa w ust. 7, przedstawia opinię do projektu
gminnego programu niskoemisyjnego w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do
projektu gminnego programu niskoemisyjnego.
9. W przypadku nieuwzględnienia opinii, o której mowa w ust. 8, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) przedstawia stanowisko w sprawie podmiotowi, o
którym mowa w ust. 7.
10. Gmina prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące
przedsięwzięć niskoemisyjnych.
Art. 11c. 1. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze
środków Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra
właściwego do spraw gospodarki z gminą, jeżeli są spełnione łącznie następujące
warunki:
1)

na obszarze gminy obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2)

realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmie nie mniej niż 2% i nie
więcej niż 12% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
obszarze gminy, z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców
przekracza 100 000;

3)

wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów
podgrzewających wodę, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a i b, nastąpi w
nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których
mowa w pkt 2;

4)

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 2,
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wynosi nie mniej niż 50% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz
z 2018 r. poz. 650 i ...);
5)

gmina zobowiąże się do 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62,
1000, 1366, 1669 i 1693), których suma stanowi 30% kosztów realizacji
porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców
przekracza 100 000 – więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia.
2. Liczbę mieszkańców miast, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, ustala się na

podstawie

danych

udostępnianych

przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.
3.

Współfinansowanie

przedsięwzięć

niskoemisyjnych

w

ramach

porozumienia może obejmować w szczególności koszty:
1)

likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających
wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na
spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe
albo energię elektryczną;

2)

przyłączenia

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego

do

sieci

ciepłowniczej albo gazowej, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do
sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została
zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
3)

przyłączenia

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego

do

sieci

elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to
związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej
opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do
poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta
umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
4)

docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów
lub dachów;

7

5)

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

6)

modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;

7)

likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;

8)

modernizacji systemu wentylacji polegającej na:
a)

izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących
powietrze wentylacyjne,

b)

montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz
parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do
pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;

9)

instalacji

lub

wymiany

urządzeń

pomiarowo-kontrolnych,

teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów
zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych;
10) projektów budowlanych lub technicznych oraz innej dokumentacji
niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych;
11) audytów potwierdzających zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
grzewcze, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
12) inne koszty związane z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, w tym koszty
związane z zapewnieniem dostępu beneficjentów do usług doradztwa
energetycznego, jednakże nie wyższe niż 5% kosztów realizacji
porozumienia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane na wniosek gminy,
na okres nie dłuższy niż 3 lata.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)

informację dotyczącą:
a)

łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze
gminy,

b)

liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające
standardów niskoemisyjnych;

2)

wskazanie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji
w ramach porozumienia spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, objętych gminnym programem niskoemisyjnym, z uwzględnieniem
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podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art.
2 pkt 1b;
3)

szacowaną liczbę beneficjentów, o których mowa w art. 11d ust. 1;

4)

szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone
łącznie

dla

wszystkich

przedsięwzięć

niskoemisyjnych

objętych

porozumieniem;
5)

koszty realizacji porozumienia, wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie
liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 2, przy czym
średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, bez udziału własnego
beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł;

6)

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia w układzie
kwartalnym;

7)

określenie sposobu zapewnienia przez gminę prawidłowości realizacji
porozumienia i utrzymania jego efektów;

8)

zobowiązanie do zabezpieczenia w budżecie gminy 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,
zgodnie z ust. 1 pkt 5;

9)

informację o opiniach podmiotów, o których mowa w art. 11b ust. 7, wraz
ze stanowiskiem, o którym mowa w art. 11b ust. 9;

10) informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie;
11) spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w
stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć.
Art. 11d. 1. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)

jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym
lub

współposiadaczem

samoistnym

całości

lub

części

budynku

mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w
którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział
tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa;
w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym
współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów
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we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może
być mniejsza niż połowa,
2)

w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2017. r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756 i 1540),
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym i
złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę osób w gospodarstwie
domowym

oraz

dochód

przypadający na

jednego

członka tego

gospodarstwa,
3)

posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające
kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem wartości budynku, o którym mowa w
pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, i złożyła oświadczenie
zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych, zgodnie
ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 12,

4)

faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o
którym mowa w ust. 6,

5)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten
budynek lub lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,

6)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten
budynek lub lokal, lub ich części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544, 1629 i 1669) lub urządzeń
służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej
mikroinstalacji,

7)

wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten
budynek lub lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w
art. 11e ust. 2,
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8)

złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów
przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

9)

wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób
określony w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile zostanie ona wydana,
jednak

nie

większej

niż

10%

kosztu

realizacji

przedsięwzięcia

niskoemisyjnego,
10) spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwałach, o
których mowa w ust. 8 i 9
– zwaną dalej „beneficjentem”.
2. Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest realizowane na podstawie umowy
zawartej między gminą a beneficjentem.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)

zakres i rodzaj przedsięwzięcia niskoemisyjnego;

2)

adres budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa
w ust. 6, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne;

3)

termin realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;

4)

obowiązki gminy związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego;

5)

obowiązki

beneficjenta

związane

z

realizacją

przedsięwzięcia

niskoemisyjnego;
6)

warunki i tryb zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez
beneficjenta;

7)

koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym w przypadku
wydania uchwały, o której mowa w ust. 9, wysokość i formę wkładu
własnego beneficjenta;

8)

zgody, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7 i 9, w tym wskazanie części
budynku, lokalu lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub
lokal, lub ich części, na której będzie mogła zostać zainstalowana
mikroinstalacja lub urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6;

9)

datę zakończenia realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, oraz wyrażenia zgód, o

których mowa w ust. 1 pkt 5–7, nie stosuje się przepisu art. 199 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i
2073).

11
5. Współwłaściciele albo współposiadacze samoistni całości lub części
budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6,
którzy nie wyrazili zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7, są obowiązani
udostępnić budynek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokal, o którym mowa w
ust. 6, lub nieruchomość, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich
część, zgodnie z treścią tych zgód.
6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone dwa lokale
mieszkalne, dla każdego lokalu zawiera się odrębną umowę.
7. Gmina weryfikuje oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz
spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
8. Rada gminy określi, w drodze uchwały, regulamin realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych w tej gminie, w szczególności:
1)

dodatkowe warunki, jakie będą musiały zostać spełnione przez beneficjenta,
u którego będzie realizowane takie przedsięwzięcie;

2)

tryb zawierania umów i sposób ich rozliczenia;

3)

sposób weryfikacji przestrzegania warunków umowy, o której mowa w ust.
2, oraz warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3.
9. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób i warunki

wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane
przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak
niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
10. Uchwały, o których mowa w ust. 8 i 9, są aktami prawa miejscowego.
11. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 8, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).
12. Minister

właściwy

do

spraw

gospodarki

określi,

w

drodze

rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając
potrzebę ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do ustalenia przez
gminę wysokości środków własnych oraz zasobów majątkowych tej osoby.
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Art. 11e. 1. Gmina zapewnia utrzymanie efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia,
w ramach którego zostały zrealizowane.
2. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina
weryfikuje, co najmniej raz w roku, przez okres 10 lat od daty zakończenia
realizacji porozumienia, przestrzeganie warunków umowy, o której mowa w art.
11d ust. 2, oraz warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3.
3. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina
zapewnia beneficjentom dostęp do usług doradztwa energetycznego.
Art. 11f. 1. Jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji
porozumienia beneficjent przeniesie w całości lub w części własność albo udział
we współwłasności lub przysługujący mu zakres posiadania samoistnego
budynku, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w
art. 11d ust. 6, na rzecz osoby trzeciej, niebędącej współwłaścicielem lub
współposiadaczem samoistnym tego budynku lub lokalu, zwraca gminie,
pomniejszone o wysokość wkładu własnego określoną w umowie, o której mowa
w art. 11d ust. 2:
1)

100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło przed upływem
5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia;

2)

50% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło po upływie 5 lat
a przed upływem 6 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia;

3)

40% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło po upływie 6 lat
a przed upływem 7 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia;

4)

30% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
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własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło po upływie 7 lat
a przed upływem 8 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia;
5)

20% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło po upływie 8 lat
a przed upływem 9 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia;

6)

10% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części
własności, udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu
posiadania samoistnego tego budynku lub lokalu, nastąpiło po upływie 9 lat
a przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
2. Za przeniesienie własności lub udziału we współwłasności budynku, o

którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust.
6, lub ich części nie uważa się zmiany właściciela lub współwłaściciela
wynikającej ze spadkobrania, w tym zapisu windykacyjnego.
3. Jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia
w budynku, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa
w art. 11d ust. 6, lub jego części:
1)

stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe urządzenie grzewcze na paliwo
stałe niespełniające standardów niskoemisyjnych,

2)

urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem
przedsięwzięcia niskoemisyjnego zostaną usunięte lub naruszona zostanie
ich integralność, bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi
uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, systemów,
instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,

3)

w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem
przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą spalane odpady, w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992,
1000, 1479, 1544, 1564 i 1592),

4)

urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego będą eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz
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przewody kominowe, do których są podłączone te urządzenia lub systemy,
nie będą czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w
terminach określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w
przepisach techniczno-budowlanych
– beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz.
4. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 11d ust. 2, została zawarta
ze wszystkimi współwłaścicielami lub współposiadaczami samoistnymi lub
częścią współwłaścicieli lub współposiadaczy samoistnych budynku, o którym
mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6,
obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 1, obciąża ich proporcjonalnie do
relacji:
1)

między wielkościami udziałów współwłaścicieli we współwłasności
budynku lub lokalu lub

2)

do zakresu współposiadania w budynku lub lokalu współposiadaczy
samoistnych.
5. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego

nie powstaje, jeżeli usunięcie lub naruszenie integralności urządzeń, systemów,
instalacji lub innych elementów będących przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego spowodowane zostało koniecznością dokonania pilnych prac,
których niewykonanie mogło prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia,
zdrowia lub szkody majątkowej.
6. Beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz, jeżeli informacje zawarte
przez niego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 lub 3, lub
przekazane przez niego informacje, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 4–7,
9 lub 10, okażą się nieprawdziwe.
7. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
obciąża solidarnie beneficjentów:
1)

w przypadkach, o których mowa w ust. 3;

2)

których oświadczenia, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 lub 3, lub
informacje, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 4–7, 9 lub 10, okażą się
nieprawdziwe.
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8. Zwrócone przez beneficjenta koszty przedsięwzięcia niskoemisyjnego
gmina przekazuje do Funduszu w części, w jakiej koszty te sfinansowane zostały
ze środków Funduszu.
9. Ulga w zwrocie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
udzielana przez gminę obejmuje także koszty przedsięwzięcia niskoemisyjnego
w części, w jakiej koszty te sfinansowane zostały ze środków Funduszu.”;
4)

tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Zasady finansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych, termomodernizacyjnych
i remontowych”;

5)

w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”,
ze środków Funduszu.”;

6)

po art. 22 dodaje się art. 22a–22c w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek, o
którym mowa w art. 11c ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do
terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych
z winy gminy lub z innych przyczyn niezależnych od ministra.
2. W przypadku braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 11c
ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia minister właściwy do
spraw gospodarki wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym
terminie.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, o którym
mowa w art. 11c ust. 4, bierze pod uwagę:
1)

dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;

2)

spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c ust. 1;

3)

informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę
mieszkańców na jej obszarze;

4)

spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych
wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;

5)

zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa
w art. 11c ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki informuje gminę, w formie

pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 11c ust. 4. W
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przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do tej informacji dołącza się
uzasadnienie.
5. Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w
art. 11c ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Art. 22b. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 11c ust. 1, zawiera
w szczególności:
1)

liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach
danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b;

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,

b)

kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się
gmina;

5)

numer rachunku bankowego gminy;

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 ministra właściwego do spraw
gospodarki;
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12) zakres, formę i terminy przedkładania ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób
rozliczania środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13) zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych
w związku

z

realizacją

przedsięwzięć

niskoemisyjnych,

o

wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14) datę zakończenia realizacji porozumienia, nie dłuższą jednak niż 3 lata od
daty zawarcia porozumienia.
2. Porozumienie, o którym mowa w art. 11c ust. 1, minister właściwy do
spraw gospodarki oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy niż 10 lat od
daty zakończenia realizacji porozumienia.
Art. 22c. 1. Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1,
minister właściwy do spraw gospodarki:
1)

przekazuje BGK jeden egzemplarz porozumienia;

2)

występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty
określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1, w terminach
w nim określonych.
2. BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy

gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1)

niewykorzystane w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa
w art. 11c ust. 1,

2)

zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o
których mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6,

3)

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

4)

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie określonym w art. 169 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem, że
środki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają zwrotowi bez odsetek.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację
przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z
przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
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5. Do udzielania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych dotyczące dotacji udzielanych z budżetu państwa.
6. Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw gospodarki i
BGK w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków
Funduszu określa odrębne porozumienie.
7. Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych
na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, stanowią dochody
gminy, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161
i 2193).
8. Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia przekazywanie
środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do
Funduszu.”;
7)

w art. 25 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c
ust. 1;”;

8)

w art. 26:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu
opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw:
a)

finansów publicznych,

b)

środowiska,

c)

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa,

d)

gospodarki

– do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest
opracowywany;”,
c)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W planie finansowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych.”;

9)

po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
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„Art. 29a. Równowartość pobranej opłaty recyklingowej, o której mowa w
ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650, 1479 i …), jest wnoszona, na
rachunek bankowy Funduszu, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z
realizacji porozumień, o których mowa w art. 11c ust. 1, w roku:
1)

2021 – w wysokości nie wyższej niż 185 000 000 zł;

2)

2022 – w wysokości nie wyższej niż 177 700 000 zł;

3)

2023 – w wysokości nie wyższej niż 173 000 000 zł;

4)

2024 – w wysokości nie wyższej niż 167 500 000 zł.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496 i 1669) w art. 29 w ust. 1 w pkt 19a w lit. e na końcu średnik
zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 8 w pkt 7 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty
recyklingowej, o której mowa w art. 40a,”;

2)

art. 40c otrzymuje brzmienie:
„Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek
bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku
następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.”;

3)

po art. 40c dodaje się art. 40ca i art. 40cb w brzmieniu:
„Art. 40ca. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę
handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę
niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość
zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w
roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę
recyklingową.
2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa
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ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości
odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.
3. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
Art. 40cb. 1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy
w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz
dodatkowej opłaty recyklingowej.
2. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty
recyklingowej, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku
bankowego i pomniejszone o dochody, o których mowa w ust. 3, marszałek
województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminie do
dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
3. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty
recyklingowej w wysokości 1% stanowią dochody budżetu samorządu
województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty
recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną
systemu poboru tych opłat.”;
4)

art. 40d otrzymuje brzmienie:
„Art. 40d. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej
opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów
podatkowych przysługują marszałkowi województwa.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.

poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6 w ust. 2 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 6 w brzmieniu:
„6) realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w
ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów.”;

2)

w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do przedsięwzięć niskoemisyjnych
realizowanych w ramach gminnych programów niskoemisyjnych, o których
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mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów.”.
Art. 5. Dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane do Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, na
podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984, z 2017 r. poz. 2161 i 2312
oraz z 2018 r. poz. 138), a niewykorzystane są przeznaczone na realizację
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 6. Do postępowań w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci
gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa, wszczętych i
niezakończonych prawomocną decyzją przed dniem wejścia w życie art. 29 ust. 1 pkt
19a lit. f ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Art. 7. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, do wysokości których
może zostać zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w
ustawie zmienianej w art. 1, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie może przekroczyć w kolejnych latach:
1)

2018 – 0 zł;

2)

2019 – 0 zł;

3)

2020 – 0 zł;

4)

2021 – 185 000 000 zł;

5)

2022 – 177 700 000 zł;

6)

2023 – 173 000 000 zł;

7)

2024 – 167 500 000 zł;

8)

2025 – 0 zł;

9)

2026 – 0 zł;

10) 2027 – 0 zł.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie
mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3.
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3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
minister właściwy do spraw gospodarki obniża wielkość środków przeznaczonych na
wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu
a kwotą przekroczenia wydatków. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu
wydatków określonych na dany rok budżetowy, minister właściwy do spraw
gospodarki wstrzymuje zawieranie porozumień z gminami. Minister właściwy do
spraw

gospodarki

będzie

zawierał

porozumienia

z

gminami

w

zakresie

zabezpieczonych środków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest
zgodna z planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
gospodarki, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o których mowa w ust. 1,
są wypłacane do dnia 31 grudnia 2024 r. do współfinansowania przedsięwzięć
niskoemisyjnych, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
6. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o których mowa w ust. 1:
1)

niewypłacone do dnia 31 grudnia 2024 r., podlegają zwrotowi na rachunek
dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;

2)

zwrócone do dnia 31 grudnia 2024 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, a niewypłacone do dnia 31 grudnia 2024 r., podlegają
zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia
2025 r.;

3)

zwrócone po dniu 31 grudnia 2024 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa
w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Funduszu Termomodernizacji i
Remontów.
Art. 8. Plan finansowy Funduszu Termomodernizacji i Remontów na 2019 r.

aktualizuje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 9. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z ustawy
wynosi w roku:
1)

2019 – 500 000 zł;
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2)

2020 – 500 000 zł;

3)

2021 – 500 000 zł;

4)

2022 – 500 000 zł;

5)

2023 – 500 000 zł;

6)

2024 – 500 000 zł.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu

wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie
mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
minister właściwy do spraw gospodarki obniża wielkość środków przeznaczonych na
wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu
a kwotą przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest
zgodna z planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
gospodarki, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
Art. 10. Porozumienia, o których mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się do dnia 31 grudnia 2024 r.
Art. 11. Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 31 grudnia 2024 r.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
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