
UCHWAŁA NR XXVIII/249/17
RADY GMINY SIEPRAW

z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców
w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446; zm. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz 
art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, 
z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529 i poz. 1566), Rada Gminy Siepraw 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach 
projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Wierzba

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 października 2017 r.

Poz. 6451



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/249/17
Rady Gminy Siepraw
z dnia 5 października 2017 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych 
przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) RPO WM- jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

2) DTR- jest to Dokumentacja techniczno – ruchowa urządzenia;

3) Biomasie – oznacza m.in. ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i powiązanych 
gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów 
przemysłowych i komunalnych;

4) Budynku jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, znajdujący się na terenie 
Gminy Siepraw, w którym rozpoczęto użytkowanie;

5) C.o. oznacza to centralne ogrzewanie;

6) C.w.u oznacza to ciepłą wodę użytkową;

7) Dotacji – jest to dotacja celowa, o której mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, na realizację inwestycji, przyznana uczestnikowi projektu na podstawie niniejszego 
regulaminu.

8) Inwestycji jest to wymiana niskosprawnego źródła ciepła na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, 
na zasadach określonych w Regulaminie oraz umowie o dofinansowanie;

9) Kosztach kwalifikowanych są to  koszty prac, na podstawie, których ustalana jest wysokość dotacji, zgodne 
z zasadami określonymi dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

10) Liście rankingowej jest to – lista osób fizycznych oraz nieruchomości spełniających warunki udziału 
w projekcie, które złożyły wnioski o dofinansowanie ułożona w kolejności złożenia wniosków o przyznanie 
dotacji i mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na realizacje programu;

11) OZE jest to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania 
słonecznego, energię, aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, 
energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;

12) Paliwo gazowe jest to paliwo zasilające źródła ciepła, które znajduje się w stanie gazowym 
w temperaturze 15°C pod ciśnieniem bezwzględnym 1 bara;

13) Paliwo stałe jest to paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym paliwa 
kopalne stałe np. antracyt i węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszanka paliw kopalnych 
lub mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, torf oraz biomasa stała;

14) Projekt, są to przedsięwzięcia pn.:

- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece 
gazowe” (Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR), zwane w regulaminie także jako Poddziałanie 4.4.2

lub
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- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na 
wysokosprawne piece na paliwa stałe” (Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR), zwane w regulaminie także 
jako Poddziałanie 4.4.3,

w ramach, których Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PROWM 2014-2020 na wymianę 
źródeł ciepła;

15) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady udzielania dotacji, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób rozliczania i kontrolę sposobu wykorzystania;

16) Umowa – umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, określająca szczegółowe warunki udzielenia 
i rozliczania dotacji oraz wysokość dotacji na realizację inwestycji.

17) Gminie - jest to Gmina Siepraw;

18) Uczestnik projektu - wnioskodawca, który podpisał umowę.

19) Urząd – jest to Urząd Gminy Siepraw;

20) Wykonawca – przedsiębiorca dokonujący wymiany źródła ciepła i/lub zasobnika ciepłej wody użytkowej 
i/lub instalacji do c.o. i/lub c.w.u., zgodnie z zasadami regulaminu;

21) Źródło ciepła – medium grzewcze centralnego ogrzewania budynku, przy czym:

- Niskosprawne źródło ciepła jest to, niskowydajne i nieekologiczne medium grzewcze centralnego 
ogrzewania na paliwo stałe (piec, kocioł) poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303- 5: 2012, jak również 
inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, służące do centralnego ogrzewania budynku,

- Wysokosprawne źródło ciepła jest to wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria 
określone w regulaminie, kocioł gazowy, wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę, spełniające 
wymogi Ekoprojektu (Ecodesign).

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych 
źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi, dofinansowanych przez Gminę w ramach projektów:

- „Poprawa, jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece 
gazowe” (Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR),

- „Poprawa, jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na 
wysokosprawne piece na paliwa stałe” (Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR), realizowanych ze środków 
PROWM na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, tym kryteria wyboru 
inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób rozliczania 
i kontrolę realizacji inwestycji dofinansowanej z dotacji.

2. Celem realizacji projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wyniku 
procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy.

3. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis. 

4. Dotacja udzielana jest osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do budynku mieszkalnego (np. 
wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego).

5. Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku lub lokalu mieszkalnego.

6. Dotacja udzielana jest ze środków pozyskanych przez Gminę w naborach wniosków o dofinansowanie 
projektu do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

7. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie:

- demontaż i utylizację niskosprawnego źródła ciepła i montaż na jego miejsce nowego wysokosprawnego 
urządzenia spełniającego wymagania projektu,
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- wykonanie wymaganych zaleceniami audytora energetycznego, o którym mowa w ust. 8 prac związanych 
z wykonaniem, bądź przystosowaniem instalacji do współpracy z nowym urządzeniem grzewczym, jeśli 
takowe zostały wskazane w przeprowadzonej ocenie  energetycznej budynku.

8. Dla uzyskania  dotacji niezbędne jest  spełnienie poniższych warunków:

- złożenie wniosku o przyznanie dotacji i dokumentów wymaganych niniejszym regulaminem oraz zawarcie 
umowy z Gminą o udzielenie dotacji.

- poddanie budynku bezpłatnej ocenie energetycznej (zwaną w niniejszym regulaminie oceną energetyczną) 
przeprowadzonej przez audytora energetycznego, który zostanie skierowany do Gminy przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wg metodyki stanowiącej Załącznik nr 9 do Regulaminu 
konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16,

- przyjęcie w ramach projektu minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku, które będą 
weryfikowane przez wspomnianego wcześniej audytora,

- przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynku, co najmniej w zakresie wskazanym przez audytora 
energetycznego w ocenie energetycznej, jeśli budynek nie spełni minimalnych standardów określonych 
w projekcie,

- wykonanie obowiązku trwałej likwidacji i utylizacji starego źródła ogrzewania,

- montaż źródła ciepła spełniającego następujące wymogi: spalanie gazu/biomasy lub spalanie węgla, 
minimalny poziom efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, 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, kotły spalające biomasę lub 
paliwa stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego, ani 
elementów umożliwiających jego zamontowanie,

- konieczność użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła 
ciepła w budynku co najmniej do dnia 30 czerwca 2025 roku,

- poddanie się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych, zamontowanych w ramach projektu.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Projektu, oraz właściwe przepisy prawa.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania inwestycji.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4 dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie 
przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej 
budynku i będzie wynosiło:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
energetycznej,

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
energetycznej,

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie energetycznej.

2. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8000 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

- nie więcej niż 10000 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane 
wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

3. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

1) w projekcie Poddziałanie 4.4.2:

- maksymalnie do 6 000 zł, w przypadku domu jednorodzinnego,
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- maksymalnie do wielokrotności 6 000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych i nie więcej niż 
80 zł/1m2 ogrzewanej powierzchni, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest 
wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

2) w projekcie Poddziałanie 4.4.3;

- maksymalnie do 1 000 zł w przypadku domu jednorodzinnego

- maksymalnie do wielokrotności 1 000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych i nie więcej niż 
80 zł/1m2 ogrzewanej powierzchni, w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest 
wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

4. Wysokość dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów 
kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez uczestnika projektu faktur i/lub 
rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych.

5. Uczestnik projektu dokonuje doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność.

§ 4. Zakres kosztów kwalifikowanych.

1. Koszty kwalifikowane stanowią:

- demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją;

- zakup i montaż nowego źródła ciepła - wysokosprawnego urządzenia spełniającego wymagania projektu (w 
tym OZE) oraz niezbędnej armatury, osprzętu. Zakres niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji będzie 
wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej.

- wykonanie wymaganych zaleceniami audytora energetycznego prac związanych z montażem, bądź 
przystosowaniem instalacji do współpracy z nowym urządzeniem grzewczym, jeśli takowe zostały wskazane 
w przeprowadzonej ocenie energetycznej budynku.

2. W przypadku elementów niewymienionych w ust.1, zakres kosztów kwalifikowanych będzie 
każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

3. Wszystkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się 
za niekwalifikowane, a w szczególności:

- uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych inwestycją,

- wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu. (np. 
montaż wkładu kominowego przy piecach węglowych),

- zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej, jako elementu dodatkowego wyposażenia.

§ 5. Warunki przystąpienia do projektu oraz procedura przyznania dotacji.

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożą wniosek o przyznanie dotacji wg wzoru jak 
załącznik 1 do regulaminu.

2. Osoby, o których mowa w ust.1 zobowiązane są do wyrażenia zgody na przeprowadzenie oceny 
energetycznej.

3. Oceny energetyczne będą wykonywane w kolejności złożenia wniosków.

4. Po dokonaniu oceny energetycznej na wezwanie Urzędu w terminie określonym w wezwaniu należy 
złożyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja,

- w przypadku współwłasności – pisemną zgodę współwłaścicieli budynku na wykonanie inwestycji 
związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy 
(wzór załącznik nr 3 do Regulaminu),

- w przypadku stosunku zobowiązaniowego – zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku, jeżeli zgoda 
nie wynika z umowy,

- oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu,
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- dokument potwierdzający moc starego źródła ciepła (np. dokumentacja fotograficzna tabliczki znamionowej, 
tabela danych technicznych z dokumentacji technicznej starego źródła ciepła, zaświadczenie uprawnionego 
instalatora), jeżeli ww. dane nie wynikają z oceny energetycznej,

zwane dalej dokumentami.

5. Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 
Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw.

6. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa w Programie jest kolejność złożenia dokumentów.

7. Za datę wpływu wniosku i dokumentów, uznaje się dzień złożenia w Urzędzie, a w przypadku 
dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, dzień doręczenia do Urzędu.

8. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie, osoba, która 
złożyła wniosek o przyznanie dotacji zostanie wezwana do uzupełnienia wniosku lub dokumentów. 
Rozpatrzenie wniosku następuje po ich uzupełnieniu.

9. Wniosek zostanie odrzucony w przypadku:

- niespełnienia wymogów formalnych i nieuzupełnienia wniosku i dokumentów w trybie opisanym w ust. 8,

- wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

10. Osoby, których wnioski i dokumenty, zostały pozytywnie zweryfikowane  zostaną wpisane na listę 
rankingową.

11. Osoby, nie wpisane na listę rankingową ze względu na przewidziane limity finansowe wynikające 
z wysokości przeznaczonych środków w budżecie gminy na ten cel, umieszczone będą na liście rezerwowej.

12. Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne 
osoby.

13. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ona uzupełniona o osoby z listy 
rezerwowej.

14. Osoby ujęte na liście rankingowej zostaną zawiadomione o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu 
podpisania umowy o udzielenie dotacji.

15. Nieprzystąpienie osoby ujętej na liście rankingowej do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie 
uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w programie i powoduje skreślenie z listy rankingowej na skutek 
rezygnacji.

16. Zawarcie umowy stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków 
finansowych na udzielenie dotacji. Umowa szczegółowo określa m.in.:

- przedmiot umowy, zakres prac związanych z modernizacją źródła ciepła,

- rodzaj i moc nowego źródła ciepła,

- termin wykonania prac modernizacyjnych,

- wartość przedmiotu umowy,

- obowiązki wnioskodawcy i Wykonawcy,

- kary umowne,

- odbiór końcowy inwestycji,

- dane wynikające z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 z późn. zm.).

17. Realizacja inwestycji musi zakończyć się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

18. Wnioskodawca, który zawarł umowę (zwany uczestnikiem projektu) zobowiązany jest do realizacji 
przedmiotu umowy, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

19. Gmina ma prawo wykluczyć uczestnika projektu z udziału w projekcie, jeżeli złamie lub nie dopełni 
warunków umowy lub regulaminu.
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§ 6. Tryb postępowania w sprawie rozliczania dotacji.

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie, uczestnik projektu składa 
pisemny wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi dokumentami:

- trzy sztuki kserokopii faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na uczestnika projektu, potwierdzających 
poniesione wydatki – oryginały do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji 
poniesionych kosztów, należy dodatkowo załączyć odrębny dokument potwierdzony przez wykonawcę 
i uczestnika projektu zawierający kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów 
jednostkowych),

- dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki,

- sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania protokół 
odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające, co najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałego 
odłączenia starego źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła oraz wykonania instalacji wraz z podaniem 
terminu wymiany źródła ciepła, liczby trwale wyłączonych palenisk lub kotłowni na paliwa stałe (starej 
generacji), informację o mocy (w kW) zdemontowanego źródła ciepła (nie dotyczy pieców kaflowych) oraz 
dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła spełniającego wymagania Ekoprojektu, tj. moc kotła w kW, 
sprawność cieplna, rodzaj i szacowane zużycie paliwa;

- potwierdzenie utylizacji starego źródła ciepła;

- kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub kserokopię 
umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego.

2. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania, Gmina może żądać 
dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania w całości.

3. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji wnioskodawca zostanie 
wezwany do uzupełniania wniosku. Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu.

5. Przed rozliczeniem dotacji osoby upoważnione przez Wójta dokonają oględzin w miejscu wykonania 
Inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności wykonania zadania z umową. Z oględzin sporządza się protokół.

6. Do dnia 30 czerwca 2025 roku od wypłaty dotacji uczestnik projektu jest zobowiązany do:

- użytkowania nowego źródła ciepła, zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcji, 
jako jedynego źródła ciepła służące do ogrzewania budynku.:

- użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła,

- niedokonywania nieuprawnionych modyfikacji nowego źródła ciepła, umożliwiających spalenie poza 
automatycznym systemem spalania paliwa oraz odpadów (np. dodatkowy ruszt),

- przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producentów urządzenia w instrukcji użytkowania 
urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie próbki paliwa,

- zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem, jeżeli 
warunek ten będzie wynikał z instrukcji użytkowania kotła;

- prowadzenia eksploatacji zabudowanego kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR;

- dokonywania niezbędnych, zgodnych z instrukcją obsługi i DTR urządzeń, przeglądów, konserwacji 
i napraw w okresie gwarancji i po jej zakończeniu na swój koszt,

- udostępniania pomieszczenia kotłowni na cele przeprowadzenia kontroli osobom upoważnionym przez 
Wójta lub Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPOWM 
w celu sprawdzenia i udokumentowania jej funkcjonowania zgodnie z Regulaminem i wskazaniami 
audytorów;

- przechowywania dowodów zakupu paliwa, odpowiadającego wymaganiom do spalania w zamontowanym 
źródle ciepła oraz przedstawienie ich na wezwanie Urzędu oraz Instytucji Zarządzającej RPO WM;
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Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i 
pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ZMIANĘ SPOSOBU 

OGRZEWANIA BUDYNKU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 
A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Siepraw, realizując  politykę ograniczenia niskiej emisji, jest w 
trakcie pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020 na dwie inwestycje proekologiczne w budynkach osób fizycznych: 

1. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na  kotły gazowe lub opalane 
biomasą (spełniające wymagania Ekoprojektu) wraz z możliwością modernizacji wewnętrznej 
instalacji w budynkach niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 
ogrzewania. 

2. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły nowej 
generacji (spełniające wymagania Ekoprojektu) wykorzystujące paliwa stałe np. ekogroszek 
wraz z możliwością modernizacji wewnętrznej instalacji w budynkach niezbędnej do 
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 

Zapraszamy mieszkańców, chcących zmodernizować swój system grzewczy, do złożenia niniejszego 
wniosku. Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy 
Unii Europejskiej. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem 
dofinansowania.  

A.1. DANE WNIOSKODAWCY 
 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

Tytuł prawny do nieruchomości:  własność/współwłasność  inne 
…………………………………… 

 

B. DANE BUDYNKU – STAN OBECNY 
B.1. TYP BUDYNKU 

 jednorodzinny  wielorodzinny  część mieszkalna 
budynku 

 mieszkanie 

B.2. DANE BUDYNKU 

Miejscowość/Adres/nr działki 

………………………………… 
 
…………..…………………….. 

Ogrzewana 
powierzchnia 
 
………………… m2 

Wiek 
budynku 

………… lat 

Liczba mieszkańców 
 
 
……………………… 
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B.3. AKTUALNY STAN TECHNICZNY BUDYNKU 
Stolarka okienna: 

 nowa (<15 lat)     

 częściowo nowa     stara (>15 lat) 

Ocieplenie ścian 

 Tak      Tak 
częściowo  

 Nie 

Ocieplenie dachu/stropodachu 

 Tak               Tak 
częściowo  

 Nie 

B.4. PODSTAWOWE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU 
 węgiel    ekogroszek     miał      drewno/biomasa      inne ………………………………… 

B.5. DANE KOTŁA 
Rok produkcji ….……………… 
            
Moc …………… kW 
 
Rodzaj i ilość zużywanego paliwa na rok:  

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

Czy kocioł równocześnie służy do 
przygotowywania ciepłej wody? 

                        

               Tak            Nie  

C. DANE BUDYNKU – STAN PLANOWANY 
C.1. DEKLARACJA 

Deklaruję chęć przeprowadzenia modernizacji ogrzewania budynku polegającej na wymianie pieca. 

 Tak                         Nie 

Deklaruję chęć przeprowadzenia modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. 

 Tak                         Nie 

C.2. PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU 

 gaz                   biomasa               ekogroszek            inny ……………………………………. 

C.2. PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, 
JEŻELI JEST PLANOWANA  

 wymiana stolarki okiennej    ………………………. rok 

 docieplenie ścian budynku  ……………………… rok 

 docieplenie dachu / stropodachu  ……………………. rok 

D. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA BUDYNKU  
Czy w budynku, w którym będzie wymieniany piec jest prowadzona działalność gospodarcza? 

 Tak                      Nie 
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E. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 
1. Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę i chęć przeprowadzenia bezpłatnego audytu 
energetycznego. 

2. Jeżeli audyt wykaże konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku będę zobowiązany 
do wykonania tych prac w okresie realizacji projektu, jeżeli do niego przystąpię. 

3. W toku realizacji i po zrealizowaniu zadania muszę udostępnić budynek oraz dokumenty niezbędne 
do wykonania kontroli projektu przez Gminę Siepraw. 

4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w której ma być realizowana inwestycja 
objęta niniejszym wnioskiem zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Gminę Siepraw. 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 
1. Ja niżej podpisana/y, działając w trybie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych we wniosku przez Gminę Siepraw. 

2. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania na zadanie związane z 
ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Siepraw. 
 
………………………..…………                                                                     
    (miejscowość i data)            
 

………………………………………… 
                                                                                                                  (czytelny podpis) 

 
W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy kontaktować się                         
z Urzędem Gminy Siepraw, pok. Nr 15, tel. 12 372 18 17, e-mail: eczernecka@siepraw.pl  
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
Osoby, które składały ankietę ws. sposobu ogrzewania budynków w 2015 roku również proszone są,                     
w przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieca, o złożenie niniejszego 
wniosku. 

 
Informacja do wniosku o udzielenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania  

budynku na terenie Gminy Siepraw w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

 
1. Złożenie wniosku jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego 

finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie. 
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w danym budynku. 
3. Dofinansowanie: 

1) do nowych urządzeń grzewczych dofinansowanie będzie przekazywane maksymalnie do 
wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku                      
i będzie wynosiło: 

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
energetycznej, 

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie energetycznej, 
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c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej 
w ocenie energetycznej, 

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie 
energetycznej. 

2) Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła: 
 nie więcej niż 8000 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego, 
 nie więcej niż 10000 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla 

którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu. 
3) W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków 
dofinansowania:  

a) w projekcie Poddziałanie 4.4.2: 
 maksymalnie do 6 000 zł, w przypadku domu jednorodzinnego, 
 maksymalnie do wielokrotności 6000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali 

mieszkalnych i nie więcej niż 80 zł/1m2 ogrzewanej powierzchni, w przypadku 
budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła 
dla więcej niż jednego lokalu; 

b) w projekcie Poddziałanie 4.4.3; 
 maksymalnie do 1000 zł  w przypadku domu jednorodzinnego 
 maksymalnie do wielokrotności 1000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali 

mieszkalnych i nie więcej niż 80 zł/1m2 ogrzewanej powierzchni, w przypadku 
budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła 
dla więcej niż jednego lokalu 

4. Dotacja przekazana będzie po podpisaniu umowy mieszkańca z gminą oraz po zrealizowaniu 
inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Siepraw, 
a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku. 

5. W ramach niniejszego programu możliwa będzie wymiana starego nieefektywnego kotła 
węglowego na nowy ekologiczny piec gazowy, na biomasę lub ekogroszek. 

6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, a piec zutylizowany. 
7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone 

oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.                   
W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję         
o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac 
termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani). 

8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu 
nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie 
realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia ww. 
wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku. 

9. Wypełnione wnioski można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy. 
10. Prawidłowo wypełniony wniosek, podpisany, zeskanowany można również przesłać na adres 

gmina@siepraw.pl  
11. O kolejności umieszczenia na liście decyduje data wpływu wniosku. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów 
i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
…………………………………….. 
         (imię i nazwisko)  
 
……………...…………………………  

……………...………………………… 

        (adres zamieszkania)  
 
 

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wymiany niskosprawnego źródła ciepła na 

wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, w budynku  w …………………… ulica…………….… 

nr  …………..oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów               

i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 przyjętego Uchwałą                           

Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 roku; 

2) w budynku objętym wnioskiem nie ma zainstalowanego alternatywnego źródła ciepła; 

3) akceptuję wyniki oceny energetycznej mojej nieruchomości przeprowadzonej przez audytora 

energetycznego i zobowiązuje się wykonać zalecenie zawarte w ocenie;    

4) nie zostałem/am zobowiązany/na żadnym prawnym dokumentem do zamontowania 

ekologicznego źródła ciepła w budynku objętym wnioskiem;  

5) w budynku, w którym zostanie zmienione źródło ciepła nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza; 

6) w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji i do dnia 

30 czerwca 2025 roku od zakończenia realizacji projektu, niezwłocznie poinformuję o tym 

fakcie Urząd Gminy Siepraw.  

 
 
 
 

……………………………………………………………  
          (data i podpis składającego oświadczenie)  
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Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów 
i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020  

 
 
……………...…………………………  
                (imię i nazwisko)  
 
……………...…………………………  

……………...…………………………  

            (adres zamieszkania)  
 

 
OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
Ja niżej podpisany/a* legitymujący/a* się dowodem osobistym                                                  
seria…………………... nr………………………..., oświadczam, że:  

 
1) wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* …………………………….(imię i nazwisko), 

zam. ………………………(adres) zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Poprawa 

jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece 

gazowe” /„Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych 

palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe”*, dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, polegającego na zmianie niskosprawnego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynku/lokalu* mieszkalnym będącym 

naszą współwłasnością, położonego w miejscowości .....................(nazwa)........................(ulica), 

nr………. Zmiana systemu ogrzewania polegać będzie na likwidacji dotychczasowego źródła 

ciepła opalanego paliwem stałym i zainstalowaniu kotła zasilanego gazem/biomasą/paliwem 

stałym o wysokiej sprawności.  

7) zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów                  

i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, przyjętego Uchwałą                           

Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 roku; 

2)  jednocześnie wyrażam zgodę wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy  

 
 
 

……………………………………………………………  
                                            (data i podpis)  

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów 
i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 

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

                                                                         (miejscowość i data) 
.......................................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 
.......................................................  

.......................................................  
(adres)  
 
.......................................................  
 (numer telefonu)  
 
 

WNIOSEK 
o wypłatę dotacji na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi 

 
Na podstawie umowy nr ……………………… z dnia …………………r., znak ………..…….. 

zawartej przeze mnie z Gminą Siepraw w związku ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na 

zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynku 

mieszkalnym/lokalu mieszkalnym* znajdującym się pod adresem:  

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

zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji.  

 
 
Załączam*: 
1) ……... szt. kserokopii zapłaconych faktur i/lub rachunków (każda w trzech egzemplarzach, 

a oryginał do wglądu);  
2) dokumenty potwierdzające zapłatę za faktury i/lub rachunki 
3) kosztorys powykonawczy/dokument potwierdzony przez Wykonawcę zawierający 

kalkulację kosztów inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych (jeżeli faktury 
i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów); 

4) protokół odbioru technicznego, podpisany przez wykonawcę lub  zaświadczenie zawierające 
co najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałego odłączenia starego źródła ciepła i 
montażu nowego źródła ciepła oraz wykonania instalacji.  

5) potwierdzenie utylizacji starego źródła ciepła;  
6) kserokopia warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub 

kserokopię umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego . 
 
 
                                        ……………………………………………………… 

(podpis) 

Wójt Gminy Siepraw  
ul. Kawęciny 30,  
32-447 Siepraw  
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