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UCHWAŁA NR XLIX/410/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap II” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 400a. ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Uchwały Nr
XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świątniki Górne”, Rada Miejska w Świątnikach Górnych
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap II” ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w brzmieniu Załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Pawłowski
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Załącznik do Uchwały nr XLIX/410/2018
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 maja 2018r.

REGULAMIN
Przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych
gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap II
§1
Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) audyt energetyczny – ocena energetyczna nieruchomości, której celem jest określenie
konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego
zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego efektu ekologicznego;
2) dofinansowanie – bezzwrotne środki finansowe przyznane Inwestorowi przez Gminę na
realizację inwestycji, po spełnieniu przez niego warunków określonych w regulaminie
i umowie;
3) efekt ekologiczny - zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących
przedmiotem inwestycji;
4) Gmina – Gmina Świątniki Górne będąca członkiem Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska;
5) Inwestor – Wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie oceniony, który znalazł
się na liście rankingowej i podpisał umowę z Gminą;
6) inwestycja – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
7) koszty kwalifikowalne – koszty które kwalifikują się do refundacji w ramach
udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Inwestora w okresie ich
kwalifikowalności;
8) lista rankingowa – lista Wnioskodawców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę
i mieszczą się w limitach określonych na dany etap realizacji programu;
9) Nieruchomość – nieruchomość budynkowa i lokalowa, służąca zaspakajaniu potrzeb
mieszkaniowych, zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna, zlokalizowana na obszarze
Gminy Świątniki Górne;
10) nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria
określone w programie, spalające paliwa gazowe;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 4146

11) proces modernizacji energetycznej – zrealizowanie w nieruchomości inwestycji
zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię
(np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja ścian zewnętrznych, stropów,
dachu), których zasadność wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
12) Program – program, którego celem jest obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie
poprzez wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych;
13) RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
14) stare źródło ciepła – stare kotły, piece, urządzenia grzewcze na paliwa stałe;
15) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska;
16) wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w programie składana przez Wnioskodawcę,
zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu;
17) Wnioskodawca

–

osoba

fizyczna,

w

tym

prowadząca

w

części

budynku

wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność gospodarczą, posiadająca tytuł
prawny do korzystania z nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania
wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe) w której chce dokonać realizacji inwestycji,
w związku z czym złożyła wniosek, ubiegając się o przyznanie dofinansowania;
18) umowa – dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem i Gminą, określająca
warunki współpracy stron w ramach realizacji programu.
§2
Cele Programu
1. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach na obszarze Gminy.
2. Uczestnictwo w realizacji założeń programu jest dobrowolne.
3. Cele programu są zbieżne z priorytetami RPO oraz Programem Ochrony Powietrza
Województwa Małopolskiego.
4. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na
nowe źródła ciepła wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
§3
Zasady przystąpienia do realizacji Programu
1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność
gospodarczą, która posiada tytuł prawny do Nieruchomości wynikający z prawa
własności, prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego lub innego stosunku zobowiązanego.
2
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2. Dofinansowanie może zostać udzielone różnym nieruchomościom lokalowym w jednym
budynku pod warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi
ze sobą, a każda z nich odrębnie uzyska wymagany efekt ekologiczny.
3. Możliwość uzyskania dofinansowania warunkuje przeprowadzenie przez Wnioskodawcę
audytu energetycznego Nieruchomości, w przypadku nieruchomości lokalowej audytu
energetycznego całego budynku, który wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia
procesu modernizacji energetycznej, określi jej ewentualny zakres oraz moc i inne
parametry nowego źródła ciepła.
4. W

przypadku

wykazania

przez

audyt

energetyczny,

że

istnieje

konieczność

przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej nieruchomości, w przypadku
Nieruchomości lokalowej modernizacji całego budynku, możliwość uzyskania
dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę na własny
koszt procesu modernizacji energetycznej.
§4
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie dofinansowania na wymianę starego,
nieekologicznego źródła ciepła na kocioł na paliwo gazowe (urządzenia do ogrzewania
charakteryzować się muszą obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią).
2.

Poniższa tabela określa kwotę dofinansowania oraz rodzaj inwestycji, w ramach których
Wnioskodawca może starać się o przyznanie dofinansowania:

RODZAJ

ZAKRES DZIAŁANIA

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

INWESTYCJI
Wymiana na nowy - demontaż starego źródła Dotacja na dofinansowanie do nowych
kocioł - źródło

ciepła,

w

tym

prace urządzeń

ciepła

związane z jego likwidacją,

będzie

przekazywana maksymalnie do wysokości

- zakup i montaż nowego mocy
źródła ciepła

grzewczych
wyznaczonej

przeprowadzenia

oceny

w

wyniku

energetycznej

budynku i będzie wynosiła:
a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do
3
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10

kW (włącznie) mocy wyznaczonej w

ocenie;
b)

500

zł/kW

dla

zapotrzebowania

większego od 10 kW do 15 kW (włącznie)
mocy wyznaczonej w
ocenie;
c)

450

zł/kW

dla

zapotrzebowania

większego od 15 kW do 20 kW (włącznie)
mocy wyznaczonej w
ocenie
d)

400

zł/kW

dla

zapotrzebowania

większego od 20 kW mocy wyznaczonej w
ocenie.
Maksymalna

wartość

dofinansowania

będzie wynosiła:
- nie więcej niż 7 tys. zł/kocioł w
przypadku budynku jednorodzinnego
instalacja

zakup, modernizacja,

dla

budynku

jednorodzinnego

do

wewnętrzna

montaż instalacji

tys.

zł,

więcej

zł/1m2

wewnętrznej w

ogrzewanej powierzchni

nie

niż

80

3

nieruchomości, jeżeli taka
konieczność

wynika

z audytu energetycznego
3. Łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł.
4. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem
maksymalnych

kwot

dofinansowania

określonych

w

tabeli,

wyników

audytu

energetycznego oraz zasad Programu.
5. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione przez Inwestora
w ramach realizacji inwestycji.
6. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace, które zostały rozpoczęte przed datą
podpisania umowy.
7. W przypadku prowadzenia w części nieruchomości działalności gospodarczej dotacja
udzielona przez Gminę stanowi pomoc de minimis tj. pomoc na tzw. drugim
4
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z przepisami

Unii Europejskiej,

w szczególności

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.).
8. Inwestor, któremu zostanie udzielona pomoc de minimis zobowiązany jest do
przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych,
a także

innych

z dnia 30 kwietnia

dokumentów
2004 r.

i informacji określonych

o postępowaniu

w sprawach

w art. 37 ust.1

ustawy

dotyczących

pomocy

publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1808 z późń. zm.), które wymagane będą
na etapie podpisywania umowy.
§5
Warunki złożenia wniosku
1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego
i poprawnie wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu,
w Urzędzie Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość.
2. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, pokój 108
lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty
za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.
3. Wnioskodawca składając wniosek jednocześnie:
1) oświadcza pisemnie, że posiada tytuł prawny do korzystania ze wskazanej
nieruchomości zlokalizowanej na obszarze Gminy Świątniki Górne;
2) dołącza aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku wpisu uwzględnionego
w elektronicznym systemie tylko numer księgi wieczystej, lub inny dokument (wypis
z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny itp.) potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości;
3) w

przypadku

współwłasności

lub

braku

prawa

własności

do wskazanej

nieruchomości, dołącza pisemne oświadczenie właściciela/właścicieli nieruchomości
o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju
planowanych prac;
4) oświadcza pisemnie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;
5
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5) oświadcza pisemnie, że posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła oraz, że
w przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do jego likwidacji
i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania;
6) oświadcza pisemnie, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy,
w tym zaległości podatkowych.
4. Jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymagań formalnych określonych
w regulaminie, Gmina wezwie pisemnie Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie
terminu do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. Wnioskodawca umożliwi dostęp do nieruchomości celem przeprowadzenia oceny
zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku osobom
upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§6
Audyt energetyczny i proces modernizacji energetycznej
1. Wnioskodawcy, którzy w terminie złożyli kompletny i poprawny wniosek są zobowiązani
do przeprowadzenia audytu energetycznego nieruchomości.
2. Audyt

energetyczny

zostanie

przeprowadzony

nieodpłatnie

przez

audytorów

skierowanych do Wnioskodawców przez Gminę. O terminie audytu Wnioskodawca
powiadomiony zostanie telefonicznie.
3. Wnioskodawca na czas przeprowadzania audytu energetycznego jest zobowiązany
udostępnić audytorowi dostęp do nieruchomości oraz udostępnić do wglądu
dokumentację projektowa budynku.
4. Audyt energetyczny wykaże czy i w jakim zakresie wymagane jest przeprowadzenie
procesu modernizacji energetycznej.
5. Audytor w ramach audytu energetycznego zobowiązany jest do:
1) wykonania wizji lokalnej i oceny stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacji
fotograficznej;
2) wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
3) określenia zaleceń termomodernizacyjnych budynku, obejmujących zakres prac
termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych
wymogów (wskaźnik EPH+W tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji analizowanych budynków mieszkalnych);
4) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
6
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6. Jeżeli audyt energetyczny wykaże konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji
energetycznej, Wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić proces modernizacji
energetycznej lub pisemnie zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne
rezygnację z dalszego udziału w Programie. Rezygnacja nie powoduje powstania po
stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek kosztów.
7. Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu
ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do
istniejących już instalacji.
8. Wnioskodawca, który chce kontynuować udział w realizacji Programu jest zobowiązany
do przeprowadzenia na własny koszt procesu modernizacji energetycznej w pełnym
zakresie wskazanym w audycie energetycznym w terminie wskazanym przez Gminę.
9. Po

przeprowadzeniu

procesu

modernizacji

energetycznej

Wnioskodawca

jest

zobowiązany dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne dokumentację
potwierdzającą wykonanie prac (np. rachunki opatrzone danymi Wnioskodawcy,
dokumentację techniczną).
10. W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy
wody (bojler) istnieje możliwość wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektu
mimo przekroczenia wskaźnika EPH+W pod warunkami (spełnione łącznie), iż:
1) przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność
energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie mają możliwości zaproponowania
racjonalnych

pod

względem

energetycznym

i

ekonomicznym

prac

termomodernizacyjnych. Są to budynki w których wskaźnik EPH+W przekracza wartość
150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w budynku
elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej a tym samym konieczności
przyjmowania do obliczeń współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (w=3) dla
sieci elektroenergetycznych. Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty
o bardzo dobrej izolacyjności;
2) mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskiwania ciepłej
wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła.
§7
Zasady wyboru Inwestorów
1. Podstawą przyznania dofinansowania jest uzasadnienie ekonomiczne i społeczne
planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji.
7
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2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
3. Po dokonaniu oceny wniosków przez Gminę, sporządzona zostanie lista rankingowa
zawierająca dane Wnioskodawców oraz planowany rok realizacji inwestycji.
4. Wnioskodawcy nie zakwalifikowani na listę rankingową ze względu na przewidziane limity
finansowe wynikające z wysokości przeznaczonych środków w budżecie na ten cel,
umieszczeni będą na liście rezerwowej.
5. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ono uzupełnione
o kolejnego wnioskodawcę z listy rezerwowej, którego wniosek został pozytywnie
zweryfikowany.
6. Wnioskodawcy, którzy zrezygnują z udziału w realizacji programu, nie przeprowadzą
w terminie procesu modernizacji energetycznej lub których planowana inwestycja nie
będzie skutkowała osiągnięciem efektu ekologicznego, zostaną wykreśleni z listy
rankingowej. Wniosek wykreślonego Wnioskodawcy podlega odrzuceniu.
§8
Warunki realizacji inwestycji przez Inwestora
1. Wnioskodawca zawrze z Gminą umowę, której przedmiotem jest udzielenie
dofinansowania, określającą m.in. rodzaj inwestycji, czas jej realizacji, wysokość
przyznanego dofinansowania, tryb i formę rozliczeń między stronami umowy.
2. Nie zawarcie przez Wnioskodawcę umowy określonej w ust. 1 w terminie wskazanym
przez Gminę, skutkuje skreśleniem go z listy rankingowej i odrzuceniem wniosku
o dofinansowanie.
3. Inwestor ma prawo samodzielnie wybrać wykonawcę, który zrealizuje inwestycję, zgodnie
z określonym w umowie zakresem prac.
4. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
§9
Zasady rozliczenia dofinansowania
1. Po zakończeniu realizacji inwestycji Inwestor jest zobowiązany poinformować o tym
pisemnie Gminę, przedstawiając oryginały rachunków dokumentujących zakres i wartość
przeprowadzonych prac, opatrzonych danymi Inwestora, składając jednocześnie wniosek
o rozliczenie dofinansowania, zgodny ze wzorem wniosku udostępnionym przez Gminę
na stronie internetowej www.swiatniki-gorne.pl.
8
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2. Szczegółowe warunki rozliczenia dofinansowania określa umowa zawarta przez Inwestora
z Gminą.
3. Koszty kwalifikowane inwestycji obejmują wymianę starych, nieekologicznych źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na paliwo gazowe, w tym:
1) demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją;
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła, niezbędnej armatury i osprzętu. W ramach
przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe
(tylko w przypadku kotłów gazowych), a zakres koniecznych do przeprowadzenia prac
będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej.
4. Koszty niekwalifikowane inwestycji stanowią:
1) roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są związane bezpośrednio z celem
poddziałania (czyli prace budowlane tylko w obrębie kotłowni lub przeróbki
instalacji grzewczej);
2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych.
5. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 3 i 4, zakres kosztów kwalifikowanych
będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań
technicznych.
§ 10
Wykluczenie z Programu
Inwestor zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
1) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji planowanych w danym
roku, zgodnie z listą rankingową i zawartą umową;
2) podania we wniosku nieprawdziwych danych,
3) nieprzestrzegania warunków umowy lub regulaminu,
4) nieprzestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych
przez Gminę.
§ 11
Inne postanowienia
1. Strony przystępując do programu wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Wnioskodawca przystępując do projektu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania
wszelkich informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do terminów
9
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realizacji poszczególnych etapów projektu, które można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

10
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania dofinansowań
na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Świątniki Górne – etap II

DEKLARACJA
udziału w programie pn.: „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie
Świątniki Górne – etap II”.
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o
dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

I.

Dane podstawowe

Imię i nazwisko
PESEL
adres do korespondencji
miejscowość

ulica

nr budynku/lokalu

kod pocztowy

Telefon

mail

Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (podać
jakie)

Lokalizacja zadania planowanego do realizacji w ramach w/w programu
miejscowość

ulica

nr budynku/lokalu

kod pocztowy

II.

Charakterystyka zadania planowanego do wykonania

1.

Opis budynku i likwidowanego źródła ciepła

a)

Rodzaj źródła ciepła
kocioł na paliwo stałe starej generacji

b)

kocioł automatyczny na paliwo stałe
………………………………………. (Dane o mocy kotła/pieca powinny

Moc zainstalowana (w kW)

znajdować się na jego tabliczce znamionowej.)
c)

Rodzaj używanego paliwa
węgiel kamienny

d)

węgiel brunatny

Zużycie paliwa (w tonach/rok)

inne paliwa stałe (jakie):………………………
…………………………

e)

Czy budynek jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania: tak/nie *

f)

Czy planują Państwo wymianę/wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: tak/nie*

g)

Przygotowanie ciepłej wody poprzez:
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Kocioł/Piecyk gazowy/Bojler elektryczny/Kolektory słoneczne/Inne:……… *

h)

Stan ocieplenia budynku:
- Ocieplenie ścian: tak/nie*
- Ocieplenie dachu/stropodachu: tak/nie*
- Okna: stare/nowe/pcv/drewno*

i)

Czy w razie konieczności dokonają Państwo ocieplenia budynku przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą
kotła na własny koszt? tak/nie*

j) Czy budynek/lokal wyposażony jest w przyłącz gazu: tak/nie
k) Powierzchnia użytkowa budynku:…………....[m2]
l) W części nieruchomości zgłaszanej do udziału w programie prowadzona jest działalność gospodarcza tak/nie jeśli tak to
stanowi: ..... % powierzchni budynku
III.

Planowany termin realizacji inwestycji
2018

2019

2020

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT / mam
możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT * (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku
VAT dofinansowane mogą być tylko koszty netto).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na cele związane z ograniczeniem
niskiej
emisji
oraz
na
potrzeby
złożenia
wniosku
o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia
29.08.1997r.).
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie w deklaracji nieruchomości zlokalizowanej
na obszarze gminy Świątniki Górne numer Księgi Wieczystej:………………..
Oświadczam, że wskazana przeze mnie nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwo stałe oraz, że w przypadku otrzymania
dofinansowania zobowiązuje się do jego likwidacji i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń wymaganych
przepisami prawa (jeżeli dotyczy).
Oświadczam, że nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Świątniki Górne, w tym zaległości
podatkowych.
...........................................................................
(data i podpis)
*niepotrzebne skreślić
Prowadzony nabór ankiet jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych działań wymiany pieców z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020. Podjęcie przez Gminę Świątniki Górne dodatkowych działań w tym
zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Ankieta ma charakter informacyjny. Wypełnienie i złożenie jej nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem dotacji na wymianę kotła.
Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, w celu otrzymania dotacji, będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy z
Gminą Świątniki Górne.

2
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania dofinansowań
na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Świątniki Górne – etap II

………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………..
………………………………………..
/imię nazwisko i adres Wnioskodawcy/

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania ze wskazanej przeze mnie we wniosku
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. ………… na obszarze Gminy Świątniki Górne.
Oświadczam, że wskazana przeze mnie nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.
Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwo stałe oraz, że
w przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do jego likwidacji i użytkowania
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Oświadczam, że nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Świątniki
Górne w tym zaległości podatkowych.

……………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

1
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania dofinansowań
na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Świątniki Górne – etap II

………………………………………
/miejscowość i data/
………………………………………..
………………………………………..
/imię nazwisko i adres Wnioskodawcy/

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że udzielam zgody na realizację inwestycji oraz, że posiadam wiedzę co do
rodzaju planowanych prac związanych z wymianą źródła ciepła w nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. ………… na obszarze gminy ………....

……………………………………
/czytelny podpis Właściciela
nieruchomości/

1
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Załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania dofinansowań
na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Świątniki Górne – etap II

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO
spisany w dniu ……………………………. r. w budynku Inwestora
Data odbioru………………………….. r.

1. Informacje dotyczące Inwestora: *
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………

Nr telefonu:...................................................................................
Email………………………………………………………………….
Adres instalacji:
ulica:………………………………….………………………….. nr domu.……….….
nr lokalu..................
miejscowość:……………………………………….
kod pocztowy……………………………………………….

2.

Informacje dotyczące Wykonawcy robót: *
Nazwa firmy :

…………………………………………………………………………………

Adres : ulica: …………………………………………………..nr domu.……….….
nr lokalu..................
miejscowość:……………………………………….
kod pocztowy……………………………………………….
Nr telefonu:............................................... Nr faxu : ………………………………
Email………………………………………………………………….
Adres punktu serwisowego : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Podstawa wykonania prac: *
Umowa

z

Gminą

Świątniki

zawarta w dniu: ..............................r.

Górne

nr

..............................................,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4.

– 17 –

Poz. 4146

Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: *
4.1. Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł/piec węglowy, (należy podać sposób
postępowania

z

powstałym

odpadem)

……………………………...........................

…………………………………………………………………..................................szt.
moc jedn. ………………….…....kW,

moc łączna (jeśli >1szt.) …...................kW

4.2. Zainstalowano nowe źródło ciepła wyposażone w: kocioł opalany.....................
………………………….. nazwa………………………………………………….……..
prod.….......................................................... typ …………………………………….
..................................................... o mocy ….....................kW, szt. .................... *
4.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródło ciepła, TAK / NIE **
4.2.2. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła, TAK /
NIE)**
4.3. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno - ruchową, karty serwisowe i
gwarancyjne zabudowanych urządzeń, inne (T/N)**
(uwagi)
……………..…........................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało
stale zlikwidowane, a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym
zakresem, zawartą umową i przepisami prawa budowlanego.

…………………………

podpis Inwestora

…………………..............................

podpis i pieczątka Wykonawcy

* - dane niezbędne, ** -zakreślić wybrane

2
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Załącznik nr 5 do Regulaminu
przyznawania dofinansowań
na wymianę kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych
w Gminie Świątniki Górne – etap II

WNIOSEK INWESTORA
o rozliczenie udzielonej dotacji
data złożenia:..........................

1. INFORMACJE O WYKONANEJ INWESTYCJI:
………………………………………………………………

Data zawarcia Umowy:
Nr Umowy:

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko:

………………………………………………………………

Adres Inwestycji:
ulica:…………………………………………………...…
nr domu.………….
nr lokalu.................
miejscowość:………………………………….
kod pocztowy ………………...
nr telefonu:............................................ email…………………………………
2.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
1. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne.
2. Moc zainstalowanego ogrzewania …………………………………………………kW
3. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania - ogrzewanie gazowe - kocioł kondensacyjny
4. Powierzchnia lokalu ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa
stałe:………….. m2.
5. Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe ..…………….……………. szt.
6. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe ……………………….…. szt.
7. Liczba pozostałych kaflowych /odłączonych na stałe od przewodów kominowych /
nieużywanych ……………szt.

3. KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ INWESTYCJI
.
……………………..
zł,
(słownie:.........................................................................)
- brutto wg faktur
4. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data rozpoczęcia ……………………………………………………………………….
2. Data zakończenia ………………………………………………………………………
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3. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji
zadania.
5. WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii), których
złożenie zgodnie z Regulaminem jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem.
1. Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające
wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji wraz z
wyszczególnieniem wykonanych parametrów.
a . Protokół odbioru końcowego z dnia ………………
wystawiony przez……................................................................., tel.........................
b. Inne dokumenty:
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez …………………
……………………………………………………………………………………………….
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez …………………
……………………………………………………………………………………………….
2. Oryginały dokumentów (oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez
Wykonawcę na Wnioskodawcę/Inwestora za zrealizowanie zadanie inwestycyjne),
potwierdzający poniesione koszty inwestycyjne
a. Faktura VAT /rachunek:
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez …………………
……………………………………………………………………………………………….
kwota:................................................................................................................brutto
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez …………………
……………………………………………………………………………………………….
kwota:................................................................................................................brutto

………………………………

data sporządzenia wniosku

….…….…..............................

czytelny podpis Inwestora/-ów
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