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REGULAMIN 

Przyznawania dotacji mieszkańcom Gminy Klucze w ramach Projektu pn.: "Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stały w 
gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Gminy 
Klucze 
 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
 

1) audycie energetycznym – należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości 
wykonaną nieodpłatnie, przez podmiot zewnętrzny wskazany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia 
procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła 
ciepła oraz planowanego efektu ekologicznego 

2) dotacji – należy przez to rozumieć refundację poniesionych kosztów przyznaną 

Beneficjentowi końcowemu przez gminę po zrealizowaniu inwestycji oraz  

po spełnieniu przez Beneficjenta końcowego warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie i Umowie. Refundacja jest dotacją w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 129 - 

Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz.U z 2016 r., poz. 2032 ze zm. ); 

3) efekcie ekologicznym – należy przez to rozumieć zmianę w ilości emitowanych 

zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu 
eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem inwestycji; 

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Klucze z siedzibą w Kluczach, która realizuje 

Projekt pn.: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane 
paliwem stały w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" 

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Klucze,  

6) Instytucji Zarządzającej RPO WM – instytucja udzielającą dofinansowania tj. Zarząd 
Województwa Małopolskiego  

7) Mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą zamiar przeprowadzić 
inwestycję na terenie Gminy Klucze, która w celu wyrażenia swojego zamiaru składa w 
Urzędzie ankietę. 

8) Beneficjencie końcowym – należy przez to rozumieć mieszkańca, którego ankieta została 

pozytywnie przyjęta, który wykonał audyt energetyczny i który ma zamiar  podpisania 

umowy z Gminą lub podpisał umowę z Gminą; 

9) inwestycji – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło 
ciepła oraz ewentualne poprawienie charakterystyki energetycznej; 
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10) kosztach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się  

do refundacji (zostały zawarte w Podręczniku kwalifikowania wydatków oraz są zgodne  
z SzOOP) i zostały poniesione i udokumentowane przez Beneficjenta końcowego  

w okresie ich kwalifikowalności tj. w latach realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 

na postawie posiadanego audytu energetycznego zrealizowanego w ramach zamówienia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Działaniu 4.4 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020. 

11) liście ankietowej – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły ankietę/deklarację 

informacyjną służącą wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa w projekcie planowanym  
do realizacji na terenie Gminy Klucze, dotyczącym wymiany kotłów w budynkach 
mieszkalnych 

12) nieruchomości – należy przez to rozumieć zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

nieruchomość gruntową, budynek mieszkalny trwale związany z gruntem lub część 
takiego budynku (lokal mieszkalny), jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowi on 

odrębny od gruntu przedmiot własności – służące do zaspakajania potrzeb mieszkalnych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się do wydzielenia 
lokali mieszkalnych albo lokali mieszkalnych i lokali użytkowych o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku i usytuowaną i 

usytuowaną na obszarze Gminy; 

13) nowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło 

ciepła spełniające kryteria określone w projekcie Wymiana przestarzałych kotłów 
węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i 
Bolesław (o parametrach określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 
209/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią) 

14) poprawie charakterystyki energetycznej – należy przez to rozumieć zrealizowanie prac 
w zakresie modernizacji instalacji grzewczej, lub innych prac usprawniających działanie 
systemu grzewczego w zakresie wskazanym w audycie energetycznym  

15) procesie modernizacji energetycznej – należy przez to rozumieć zrealizowanie  

na 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; 

16) projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów 
węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i 
Bolesław” 

17) RPO WM – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020; 

18) starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć stare kotły, piece, urządzenia grzewcze 

na paliwa stałe mogące spalać węgiel, nie spełniające norm emisyjnych przyjętych  

w projekcie; 
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19) ankiecie/deklaracji – należy przez to rozumieć pisemną ankietę/deklarację informacyjną 
służącą wstępnemu wyrażaniu chęci uczestnictwa w projekcie, dotyczącym wymiany 
kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych składaną przez Mieszkańca, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu 

20) Umowie – należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy 
Beneficjentem końcowym a Gminą, która określa warunki współpracy stron w ramach 
realizacji Projektu. 

21) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Klucze z siedzibą w Kluczach przy  
ul. Partyzantów 1, 

22) Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji złożony przez 
mieszkańca, który ma wykonaną ocenę energetyczną i wyraża chęć zwarcia umowy, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu 

23) Okresie realizacji – należy przez to rozumieć okres od podpisania umowy dofinasowania 
przez Gminę z Instytucją Zarządzająca RPO WM do dnia ostatecznego rozliczenia całego 
Projektu przez Gminę. 

24) Trwałości projektu – należy przez to rozumieć okres 5 lat od dnia całościowego  
i ostatecznego rozliczenia przez Gminę ostatniej inwestycji z Projektu. 

 

§ 2 

Cel Projektu 

 

Celem Projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla emitowanych  
do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych  na 
obszarze Gminy, co jest zbieżne z priorytetami RPO WM oraz  z Projektem pn. "Wymiana 

przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stały w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław". Uczestnictwo w realizacji założeń Projektu jest dobrowolne. 
Projekt realizowany będzie poprzez udzielenie dotacji na wymiany starych źródeł ciepła na 
nowe źródła ciepła. 

§ 3 

Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji 
 

1. Beneficjent końcowy może  otrzymać dotację na inwestycję  w jednym z wariantów 
określonych w Załączniku nr 1 określającej warianty dofinansowania, rodzaje 

inwestycji, zakresy działania i wartości dofinansowania. 
2. Wysokość dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie wyników audytu 

energetycznego na zasadach określonych w projekcie, tj. mnożenia wartości 
projektowanej mocy źródła ciepła z audytu energetycznego przez wartość dotacji 

wskazaną w Załączniku nr 1 dla poszczególnych przedziałów mocy nowego kotła. 
3. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane określone w § 9 ust. 4, poniesione przez 

Beneficjenta końcowego  w ramach realizacji inwestycji  
4. Kwoty dotacji przyznawane dla mieszkańca, zgodnie z Załącznikiem nr 1, są kwotami 

brutto. 
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5. Dotacją mogą być objęte prace, które zostały wykonane po dniu wykonania audytu 
energetycznego oraz po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Beneficjentem 
końcowym, a Gminą. 

§ 4 

Zasady przystąpienia do realizacji Projektu 

 

1. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie i dotację jest złożenie ankiety 

(wzór ankiety stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu) oraz wyrażenie w niej zgody  

na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości, a 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.  

2. Dotacja może zostać udzielona różnym nieruchomościom lokalowym w jednym budynku 
pod warunkiem, że są one ogrzewane niepowiązanymi ze sobą systemami grzewczymi, 

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 ankiety należy złożyć dla każdego źródła ogrzewania osobno 

4. W przypadku wykazania w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego, 

konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej nieruchomości  
(w przypadku nieruchomości lokalowej modernizacji całego budynku) możliwość 
uzyskania dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Beneficjenta 

końcowego procesu modernizacji energetycznej na własny koszt. 
5. Ostatecznym potwierdzeniem gotowości uczestnictwa w projekcie jest złożenie 

kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. 

 

§ 5 

Audyt energetyczny i proces modernizacji energetycznej 

 

1. Mieszkaniec, który złożył kompletną i poprawnie wypełnioną ankietę jest umieszczany na 
kolejnym wolnym miejscu listy ankietowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

2. Audyt energetyczny jest dla mieszkańca nieodpłatny, wykonany przez podmiot 

zewnętrzny wskazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

3. Mieszkaniec na czas przeprowadzania audytu jest zobowiązany umożliwić audytorowi 
przeprowadzenie oględzin budynku, w tym wykonania dokumentacji fotograficznej 
obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej 
wody użytkowej (jeżeli jest w budynku), ścian zewnętrznych, okien, itp. oraz udostępnić 
do wglądu posiadaną dokumentację projektową budynku. 

4. Audyt energetyczny wykaże czy i w jakim zakresie wymagane jest przeprowadzenie 

procesu modernizacji energetycznej budynku. 

5. Audyt energetyczny przedstawi, jeśli to konieczne, zakres prac termomodernizacyjnych  
w formie konkretnych zaleceń dla danego budynku, obejmujący również szacunkowe 
koszty ich wykonania. Zalecenia wraz z odpowiednimi parametrami technicznymi warstw 

izolacyjnych, jakie powinny być zastosowane przez właściciela budynku, zostaną 
przedstawiane szczegółowo, jako element oceny energetycznej jeżeli budynek nie będzie 
spełniał wymagań w zakresie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyliczonej  
w audycie. 

6. Audytor określa dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego. Elementem audytu jest 
również określenie projektowanej mocy nowego źródła ciepła oraz określenie prac 
mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku. 

7. Mieszkaniec może żądać ponownej weryfikacji audytu. Żądanie takie może nastąpić  
w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń 
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termomodernizacyjnych, które wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie audytora. 

Brak akceptacji Mieszkańca odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji  
w oświadczeniu do audytu.  

8. Jeśli po ponownej weryfikacji audytu mieszkaniec nadal nie akceptuje wyników audytu, 
sprawę mieszkańca pozostawia się bez rozpoznania. 

9. Jeżeli audyt energetyczny wykaże konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji 
energetycznej, mieszkaniec jest zobowiązany przeprowadzić proces modernizacji 
energetycznej. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie procesu modernizacji 
energetycznej wyrażonej we Wniosku powoduje rezygnację Mieszkańca. Rezygnacja nie 
powoduje powstania po stronie Mieszkańca jakichkolwiek kosztów, ani roszczeń 

względem Gminy 

10. Mieszkaniec, który chce kontynuować udział w realizacji Projekcie, jest zobowiązany  
po podpisaniu umowy do przeprowadzenia na własny koszt ewentualnego procesu 
modernizacji energetycznej w pełnym zakresie wskazanym w audycie energetycznym w 
terminie wskazanym w umowie. 

11. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej Beneficjent końcowy jest 

zobowiązany zawiadomić o tym Gminę oraz udostępnić nieruchomość w celu kontroli 
przeprowadzonego procesu. 

12. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej oraz jego sprawdzeniu  

i zatwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez Wójta, mieszkaniec może przystąpić  
do inwestycji oraz ewentualnej poprawy charakterystyki energetycznej. Z procesu 

sprawdzenia poprawności przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej 
sporządzany jest protokół. 

13. Prace w zakresie procesu modernizacji energetycznej, oznaczone w audycie 

energetycznym jako „Modernizacja systemu grzewczego”, mogą być wykonywane 
łącznie z Inwestycją i nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia zgodnie z ust. 11 i ust. 

12. 

 

§ 6 

Warunki złożenia wniosku 

 

1. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie przez Beneficjenta końcowego  

w trybie określonym w  § 7 kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. Wniosek może 
zostać złożony osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie (wzór Wniosku stanowi 
załącznik Nr 3 do Regulaminu). 

2. Beneficjent końcowy dołącza do wniosku: 
1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością; 

2) oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego;  

3) zobowiązanie do zlikwidowania starego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie 

dofinansowanego systemu ogrzewania w okresie trwałości projektu, 
4) oświadczenie, że w nowym źródle ciepła będzie używał paliwa o parametrach 

dopuszczanych przez producenta nowego źródła ciepła oraz że paliwo będzie składowane 
w pomieszczeniu suchym, zamkniętym i zadaszonym. 

5) Oświadczenie, że jeśli dotyczy, w procesie modernizacji energetycznej wykona 

zaproponowany w audycie wariant określający rodzaj i zakres ulepszenia 
termomodernizacyjnego mający na celu poprawę wskaźnika rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną do wartości zgodnej z założeniami projektu. 

3. (skreślony) 
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4. W przypadku, gdy złożony wniosek nie będzie spełniał wymagań formalnych określonych 
w Regulaminie, Beneficjent końcowy zostanie wezwany do jego uzupełnienia wniosku lub 
złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  
Po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wniosek 
pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Beneficjent końcowy umożliwi na żądanie Gminy wstęp na teren nieruchomości w celu 

przeprowadzenia oceny zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym  
we wniosku oraz audycie energetycznym osobom upoważnionym przez Wójta. 

 

§ 7 

Zasady wyboru Beneficjentów końcowych 

 

1. Gmina wzywa mieszkańców z listy ankietowej, u których wykonano oceny energetyczne, 

a których ankiety mieszczą się w limitach określonych w Projekcie, do złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji. 

2. Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji złożone poza terminem, o którym mowa w ust. 2 zostaną 
pozostawione bez rozpoznania, natomiast Gmina zwróci się o złożenie wniosku do 

kolejnych osób z listy ankietowej wg. kolejności zgłoszeń. 
4. W przypadku braków i błędów we wniosku o udzieleni dotacji Gmina wzywa 

mieszkańca do ich uzupełniania w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie braków i błędów 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§ 8 

Realizacja inwestycji 

 

Warunkami realizacji Inwestycji są: 
1. zawarcie przez Beneficjenta końcowego Umowy z Gminą w terminie wskazanym przez 

Gminę, 
2. niespełnienie warunku terminowości zawarcia umowy z Gminą, skutkuje odrzuceniem 

złożonego wniosku o udzielenie dotacji 

3. przeprowadzenie i odebranie zgodnie z § 5 ust. 10, 11, 12 procesu modernizacji 

energetycznej jeżeli jest wymagany przed przystąpieniem do wykonania Inwestycji, 

4. wykonanie inwestycji przez beneficjenta końcowego poprzez zakup i montaż 

przeprowadzony zgodnie z producencką dokumentacją techniczną przez uprawnioną do 
tego osobę nowego źródła ciepła o mocy wskazanej w audycie energetycznym oraz 

pierwsze uruchomienie kotła wykonane przez autoryzowanego przez producenta kotła 
serwisanta (jeżeli jest to warunek uzyskania gwarancji na urządzenie), a także likwidację 

starego źródła ciepła.  

1) dopuszcza się przewymiarowanie kotła w zakresie jego mocy w maksymalnej 

wysokości 20 % od projektowanej mocy kotła wskazanej w audycie 
energetycznym. 

2) w przypadku braku możliwości doboru kotła w dopuszczalnym zakresie mocy, 
zakup urządzeniu może zostać wykonany po uprzednim zatwierdzeniu jego 
parametrów przez Gminę. Gmina zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia 
dotacji w przypadku gdy w wyniku przewymiarowania mocy kotła, instalację 
będzie cechowała emisyjność obniżającą efekt ekologiczny całego projektu. 

3) przewymiarowanie o którym mowa w pkt. 1 nie wpływa na wartość 
dofinansowania, wyliczaną zgodnie z § 3 ust. 2. 
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5. Przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej (jeśli dotyczy) według określonego 
w audycie wariantu, powinno nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami, w szczególności przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz przepisami 

wykonawczym do tej ustawy.  

6. terminowość wykonanych prac stosownie do okresu obowiązywania umowy, który nie 

może być dłuższy niż czas trwania Projektu. 

§ 9 

Zasady rozliczenia dotacji 

 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji Beneficjent końcowy jest zobowiązany 
poinformować na piśmie o tym fakcie Gminę, przedstawiając oryginały rachunków/faktur 
dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac, opatrzonych danymi 

Beneficjenta końcowego, składając jednocześnie wniosek o rozliczenie dotacji, (wzór 
Wniosku stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu); 

2. Beneficjent końcowy może przedstawić więcej niż jeden rachunek/fakturę dokumentujący 
zakres i wartość przeprowadzonych prac. 

3. Szczegółowe warunki rozliczenia dofinansowania określa Umowa. 

4. Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią: 
 

1) wymiana starego, nie ekologicznego źródła ciepła opalanego paliwem stałym  
na ekologiczne nowe źródło ciepła zasilane paliwem stałym, tj. kotły, które spełniają 
wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji 

zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub 
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185., 

2) wymiana starych, nie ekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym  
i zastosowanie odnawialnego źródła energii - pompy ciepła, 

3) poprawa charakterystyki energetycznej instalacji c.o. i c.w.u. (poprawa o której 
mowa obejmuje m.in.: demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego 
likwidacją, zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu. W ramach 
przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe, 
bufory, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Zakres 

koniecznych do przeprowadzenia inwestycji w zakresie poprawy charakterystyki 

energetycznej wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego); 

 

5. (skreślony) 
6. Koszty niekwalifikowane inwestycji stanowią: 
 

1) roboty budowlane, wykończeniowe,  
2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 
3) (skreślony) 
4) urządzenia grzewcze, kotły, piece o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w 

unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, czyli kotły i miejscowe 

ogrzewacze pomieszczeń, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie 

efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. 

5) (skreślony) 
 

§ 10 

Sprawowanie kontroli 
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1. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z Umową, wykonaniem inwestycji sprawuje 
Beneficjent końcowy przy nadzorze Gminy. 

2. Beneficjent końcowy ma obowiązek w okresie Trwałości projektu oraz okresie realizacji 

umowy zapewnić przedstawicielom Gminy oraz przedstawicielom Instytucji Zarządzającej 
RPO WM wstęp na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli,  

w szczególności w zakresie wypełnienia przez Beneficjenta końcowego zobowiązania 

określonego w § 6 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu 

3. W okresie realizacji i trwałości projektu Beneficjent końcowy nie może bez pisemnej 
zgody Gminy dokonywać zmian ani przeróbek nowego źródła ciepła. 
1) Zastrzeżenie to nie dotyczy konieczności wymiany dotowanego nowego źródła ciepła 

na inne ale tego samego typu w razie jego awarii wykluczającej ze względów 
technicznych lub ekonomicznych możliwość naprawy. 

2) Brak możliwości technicznych lub opłacalności ekonomicznej naprawy w sytuacji  

o której mowa powyżej musi być potwierdzone na piśmie przez osobę uprawnioną do 
tego przez producenta nowego źródła ciepła. 

3) Gmina zezwala na dokonanie zmian lub przeróbek w sytuacji o której mowa powyżej 
tylko jeżeli kolejne źródło ciepła jest tego samego typu oraz o takich samych lub 

lepszych parametrach emisyjnych co dotowane nowe źródło ciepła. 
4. W okresie realizacji i trwałości projektu Beneficjent końcowy jest zobowiązany  

do utrzymywania urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji 
w należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny 
koszt. 

5. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie Trwałości projektu Beneficjent końcowy 

jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, na rzecz 
nowego nabywcy nieruchomości oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy o dokonaniu 
zbycia i zawarciu umowy cesji. 

 

§ 11 

Odstąpienie bądź wykluczenie z Projektu 

 

1. Beneficjent końcowy zwróci całkowitą wartość otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi 
odsetkami  jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Gminie środków 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WM, jeżeli kontrola o której mowa w § 10 wykazała co 
najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej: 

a) powrót w okresie realizacji i trwałości projektu do ogrzewania nieruchomości 
paliwem stałym bądź nieprzeprowadzenia likwidacji starego źródła ciepła; 

b) zamontowania w okresie realizacji i trwałości projektu, w miejsce dotowanego 

Nowego Źródło Ciepła innego źródła ciepła (tego samego typu włącznie) bez 
pisemnej zgody Gminy; 

c) wprowadzenia w okresie realizacji i trwałości projektu, zmian i przeróbek Nowego 

Źródła Ciepła bez pisemnej zgody Gminy 

d) usunięcia w okresie realizacji i trwałości projektu nowego źródła ciepła 
zainstalowanego w ramach realizacji Projektu, 

e) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę lub 
Instytucje Zarządzająca RPO WM w okresie realizacji i trwałości projektu, 

f) zbycia nieruchomości w okresie realizacji i Trwałości projektu i nie dokonanie cesji 

praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz nowego nabywcy. 
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2. Beneficjent końcowy zostanie wykluczony z udziału w projekcie w trybie 

natychmiastowym w przypadku: 

1) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji w terminie określonym  
w umowie 

2) nieprzystąpienia do prac związanych z ewentualnym procesem modernizacji 
energetycznej wskazanym w audycie energetyczny w terminie określonym w umowie 

3) podania we wniosku nieprawdziwych danych; 

4) nieprzestrzegania warunków Umowy lub Regulaminu. 

 

 

§ 12 

Inne postanowienia 

 

1. Beneficjent końcowy przystępując do Projektu wyraża zgodę na przestrzeganie 
Regulaminu. 

2. Beneficjent końcowy przystępując do Projektu ma obowiązek samodzielnego 
pozyskiwania wszelkich informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do 
terminów realizacji poszczególnych etapów Projektu, które może uzyskać na stronach 

internetowych Gminy lub bezpośrednio we właściwym Urzędzie. 
3. Beneficjent końcowy ma prawo na każdym etapie realizacji projektu udzielić 

pełnomocnictwa do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z realizacją 
projektu, po uprzednim złożeniu pełnomocnictwa oraz uiszczeniu od niego opłaty 
skarbowej, a także żądać przekazania środków dotacyjnych po zakończeniu umowy  
na rachunek bankowy pełnomocnika po uprzednim złożeniu oświadczenia, że nie będzie  
z tego tytułu rościł  względem Gminy  praw do zapłaty przyznanej dotacji (wzór 
pełnomocnictwa i upoważnienia stanowi załącznik Nr 5 i 6 do Regulaminu)   

4. Gmina będzie kontaktowała się z Mieszkańcem, a następnie Beneficjentem końcowym,  

za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub operatora pocztowego. 

 


