
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017
RADY GMINY KONIUSZA

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę 
nieekkologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe 

w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm..) oraz art. 400a pkt 21 i 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm.) Rada Gminy Koniusza uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do wdrożenia „regulamin udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych 
źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe w gospodarstwach domowych w ramach 
Projektów finansowanych z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 29 grudnia 2017 r.

 
Przewodnczący Rady Gminy

Andrzej Nogieć

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2018 r.

Poz. 473



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/243/2017
Rady Gminy Koniusza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

R E G U L A M I N

udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Koniusza 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 

§ 1.  Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenia użytych w nim wyrażeń:

1. Audyt energetyczny – ocena energetyczna budynku, której celem jest określenie konieczności 
przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresu, dobranie mocy nowego źródła ciepła oraz wyznaczenie 
planowanego Efektu ekologicznego.

2. Budynek – budynek mieszkalny wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

3. Beneficjent – Gmina Koniusza.

4. Dotacja – bezzwrotne środki finansowe przyznane Inwestorowi przez Gminę na realizację Inwestycji, 
przyznawane na podstawie zawartej Umowy, po spełnieniu przez Inwestora warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.

5. Efekt ekologiczny – zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po 
rozpoczęciu eksploatacji Nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem Inwestycji.

6. Gmina – Gmina Koniusza.

7. Inwestor – Wnioskodawca, który na podstawie Wstępnej deklaracji udziału (stanowiącej załącznik nr 
6 do Regulaminu), złożył Wniosek o udzielenie Dotacji (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu), poddał się 
Audytowi energetycznemu (dysponuje oceną energetyczną budynku), wykonanemu przed realizacją Inwestycji, 
zaakceptował wyniki Audytu energetycznego oraz podpisał Umowę z Gminą na Inwestycję.

8. Inwestycja – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła i/lub wraz z wykonaniem 
wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

9. IZ RPO WM - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego, tj. Zarząd Województwa Małopolskiego.

10. Koszty kwalifikowane – koszty określonych materiałów, urządzeń i prac, które kwalifikują się do 
refundacji w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Inwestora w okresie ich 
kwalifikowalności.

11. Lista rankingowa – utworzona na podstawie wpływu Wstępnych deklaracji udziału lista osób, które 
zakwalifikowali się do udziału w Programie i mieszczą się w limitach określonych w Projekcie.

12. Lista rezerwowa – lista osób, które nie zakwalifikowały się na Listę rankingową, utworzona na 
podstawie kolejności wpływu Wstępnych deklaracji udziału.

13. Nieruchomość – nieruchomość budynkowa lub lokalowa, służąca zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna, zlokalizowana na terenie Gminy Koniusza, 
w której Wnioskodawca chce dokonać realizacji Inwestycji.

14. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone 
w Projekcie - tj. kocioł kondensacyjny na gaz. 

15. Okres trwałości projektu - 5 lat od rozliczenia dofinansowania całego Projektu złożonego przez 
Gminę.

16. Plan gospodarki niskoemisyjnej – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniusza", przyjęty 
Uchwałą Nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r.
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17. Proces modernizacji energetycznej – zrealizowanie inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropu, itp.), których zasadność wynika z przeprowadzonego Audytu 
energetycznego.

18. Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM).

19. Projekt – inwestycje polegające na wykonaniu zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Koniusza na lata 2017-2024 pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie 
kotłów i pieców węglowych na piece gazowe”.

20. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

21. Umowa – pisemna, dwustronna umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą określająca 
warunki współpracy stron w ramach Projektu i wysokość Dotacji na realizację Inwestycji.

22. Urząd – Urząd Gminy Koniusza.

23. Stare źródło ciepła – obecnie wykorzystywany w nieruchomości kocioł na paliwo stałe poniżej klasy 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz inne źródło ciepła z możliwością spalania paliw stałych.

24. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Projekcie składana zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr. 6 do niniejszego Regulaminu.

25. Wnioskodawca – osoba fizyczna, ubiegająca się o przyznanie Dotacji, posiadająca tytuł prawny do 
korzystania z Nieruchomości (wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego 
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) znajdującej się na terenie Gminy.

§ 2.  Cel programu

1. Celem Programu jest dofinansowanie Projektu realizowanego przez Gminę, który wpłynie na 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych 
w budynkach, poprzez obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz redukcję emisji CO2 o co 
najmniej 30%.

2. Celem Programu jest również realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

3. Projekt będzie realizowany poprzez dofinansowanie wymiany Starych źródeł ciepła na Nowe źródła 
ciepła wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego 
systemu ogrzewania.

4. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy w latach 2017-2020.

§ 3.  Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.

2. Złożenie Deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją przez składającego postanowień 
regulaminu

3. Prawo do dotacji na wymianę źródeł ciepła przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Koniusza 
będącym właścicielami wyodrębnionego lokalu lub budynków jedno i/lub wielorodzinnych wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe, zlokalizowanych na terenie Gminy Koniusza.

4. Na podstawie Deklaracji uczestnictwa Gmina dokonuje oceny formalnej obejmującej następujące 
kryteria:

a.Własności – Deklarację uczestnictwa może złożyć wyłącznie właściciel/e budynku/ wyodrębnionego 
lokalu,

b.Lokalizację – możliwe jest wsparcie wyłącznie dla budynków/lokali zlokalizowanych na terenie gminy 
Koniusza,

c.Miejsce zamieszkania właściciela budynku/ lokalu wyodrębnionego – możliwe jest wsparcie wyłącznie 
mieszkańców gminy Koniusza,
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d.Charakter budynku/lokalu – możliwe jest wsparcie wyłącznie w indywidualnych gospodarstwach 
domowych

e.Planowane podłączenie do sieci ciepłowniczej – Wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie do 2023r.,

f.Rodzaju obecnego źródła ciepła – możliwa jest jedynie wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe,

g.Budynek oddany do użytku – możliwe jest wsparcie wyłącznie budynków oddanych do użytku.

5. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na przeprowadzenie 
Audytu energetycznego Nieruchomości, a w przypadku nieruchomości lokalowej, Audytu energetycznego 
całego budynku. Audyt energetyczny Nieruchomości musi być wykonany przed podpisaniem Umowy.

6. W przypadku budynków, które nie spełniają minimalnych standardów efektywności energetycznej, 
Inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia termomodernizacji budynku w zakresie wynikającym z Audytu 
energetycznego na własny koszt w okresie realizacji Projektu oraz nie później niż do daty wskazanej 
w Umowie, a w przypadku Nieruchomości lokalowej, modernizacja dotyczy całego budynku.

7. Dotacja może zostać udzielona różnym nieruchomościom lokalowym w jednym budynku, pod 
warunkiem, że są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każda z nich odrębnie 
uzyska wymagany Efekt ekologiczny.

8. Udzielenie i rozliczenie Dofinansowania odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą 
a Wnioskodawcą.

9. Inwestor ma obowiązek realizacji Inwestycji z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, 
rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Inwestycji oraz osiągnięcie zaplanowanych dla Projektu wskaźników.

10. Inwestor zobowiązany jest do trwałej likwidacji Starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie 
dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w Nieruchomości w okresie 
Trwałości projektu.

11. Inwestor zobowiązany jest do używania wyłącznie paliwa o parametrach opuszczonych przez 
producenta kotła.

12. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin Programu i/lub właściwe 
przepisy prawa.

13. Urząd nie odpowiada za Audyty energetyczne budynków, a w szczególności za sposób ich wykonania.

14. Przeprowadzenie Audytu energetycznego Nieruchomości jest bezpłatne dla jej właściciela, również 
w przypadku jego ostatecznej decyzji o odstąpieniu od wymiany źródła ciepła.

15. Wnioskodawca Nieruchomości umożliwia audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej Nieruchomości, 
w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej 
Nieruchomości. Po wykonaniu Audytu energetycznego Nieruchomości, Wnioskodawca ustala z audytorem 
zakres prac termomodernizacyjnych przy uwzględnieniu planów właściciela, koniecznych do wykonania 
w Nieruchomości. Audytor zobowiązany jest do przedstawienia zaleceń dla ocenianej Nieruchomości 
w zakresie prac termomodernizacyjnych, które powinny zakładać minimalne rozwiązania/usprawnienia 
pozwalające na osiągnięcie minimalnego standardu efektywności energetycznej.

16. Elementem Audytu energetycznego jest również dobór mocy cieplnej projektowanego źródła ciepła 
oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji lub informacja o braku takiej konieczności.

17. W przypadku Nieruchomości zabytkowych lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, 
mogą okazać się niezbędne konsultacje z Konserwatorem Zabytków, dotyczące możliwości wykonania 
proponowanego zakresu prac modernizacji energetycznej.

18. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą a Województwem Małopolskim 
oraz pozytywnej decyzji o wymianie kotła albo o wymianie kotła i przeprowadzeniu termomodernizacji (w 
zależności od wyniku Audytu energetycznego Nieruchomości), Wnioskodawca montuje urządzenie grzewcze 
i korzysta z niego zgodnie z następującymi założeniami:
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a) wykonanie obowiązku likwidacji starego kotła wraz z potwierdzeniem likwidacji starego kotła,

b) użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła 
w Nieruchomości,

c) przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania 
urządzenia

19. W celu otrzymania refundacji za wymianę źródła ciepła oraz instalacji wewnętrznej, Wnioskodawca 
zobowiązany jest zachować wszelkie założenia niniejszego Regulaminu, przedstawić Gminie faktury 
potwierdzające zrealizowanie Inwestycji oraz dokumentu potwierdzającego utylizację Starego źródła ciepła.

20. Nie dopuszcza się zmianę wskazanego we Wstępnej deklaracji udziału preferowanego nowego źródła 
ciepła, chyba że IZ RPO WM  dopuści taką możliwość.

21. W razie wątpliwości co do danych zawartych we Wstępnej deklaracji udziału złożonych przez 
Wnioskodawcę, zostanie on wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień.

§ 4.  Zasady dofinansowania

1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości 
mocy wyznaczonej z przeprowadzonego Audytu energetycznego Nieruchomości i będzie odpowiednio 
wynosiło:

a) do 350zł za 1kW mocy urządzenia

Maksymalna wielkość dofinansowania do wymiany Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła, 
będzie wynosiła:

a) nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

b) nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane 
wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

2. Wysokość Dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem 
maksymalnych kwot dofinansowania określonych powyżej, wyniku Audytu energetycznego oraz zasad 
Programu.

3. Dotacja nie obejmuje inwestycji przed przeprowadzeniem Audytu energetycznego nieruchomości 
i zawarciem Umowy pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, chyba że IZ RPO WM  dopuści taką możliwość.

4. Przedmiotem Dofinansowania są Koszty kwalifikowane poniesione przez Inwestora w ramach realizacji 
Inwestycji.

5. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w szczególności: doboru 
Nowego źródła ciepła, instalacji grzewczej oraz wyboru Wykonawcy.

§ 5.  Koszty kwalifikowane

1. Koszty kwalifikowane stanowią:

a.demontaż Starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją,

b.zakup i montaż Nowego źródła ciepła, niezbędnej armatury oraz 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,

c.wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

d.przy podłączeniu budynku do sieci gazowej – pokrycie poniesionych wydatków związanych 
z przyłączeniem budynku do sieci, wykonanie projektu budowlanego, jeżeli zostanie uwzględniony 
w zaleceniach do instalacji w Audycie energetycznym budynku.

2. Koszty kwalifikowane nie obejmują:

a.  robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są bezpośrednio związane z celem Projektu,

b.  zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.
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3. Wszystkie elementy wymienione w ust. 2 oraz pozostałe koszty poniesione przez Inwestora w celu 
prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

4. Kwota dotacji nie może być wyższa niż koszty rzeczywiste poniesione przez Odbiorcę końcowego

5. Z poniesionych wydatków Odbiorca końcowy rozlicza się z Gminą na podstawie Wniosku o wypłatę 
dotacji i innych dokumentów.

§ 6.  Tryb postępowania w sprawie udzielenia Dotacji 

1. Po złożeniu Wstępnej deklaracji udziału, Wnioskodawca zostanie umieszczony na Liście rankingowej do 
przeprowadzenia Audytu energetycznego Nieruchomości. Po zapoznaniu się z Audytem energetycznym 
i akceptacją jego wyników, w celu przystąpienia do Projektu, Wnioskodawca składa kompletny i poprawnie 
wypełniony Wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

a.dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana Inwestycja, np. 
aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest wskazanie numeru 
elektronicznej księgi wieczystej),

b.oświadczenie Wnioskodawcy stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu,

c.w przypadku współwłasności - pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji 
wraz ze zgodą na wypłatę całości Dotacji na rzecz Wnioskodawcy (załącznik nr 3 do Regulaminu),

3. Wnioskodawca na czas przeprowadzenia Audytu energetycznego zobowiązany jest umożliwić 
audytorowi przeprowadzenia oględzin Nieruchomości, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej Starego 
źródła ciepła, systemu rozprowadzania ciepła w Nieruchomości, zasobnika ciepłej wody użytkowej – jeżeli jest 
w budynku, ścian zewnętrznych, okien, itp. oraz udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację projektową 
budynku.

4. Audytor w ramach oceny energetycznej budynku zobowiązany jest w szczególności do wykonania:

a.wizji lokalnej i oceny stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacji fotograficznej,

b.świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

c.określenia zaleceń termomodernizacyjnych budynku, obejmujących zakres prac 
termomodernizacyjnych, koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik 
EPH+W),

d.obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego,

e.wskazanie zaleceń w zakresie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

5. Audyt energetyczny wykaże czy wymagane jest przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej 
budynku oraz określi jego zakres.

6. W przypadku braku zgody na wykonanie termomodernizacji należy pisemnie zgłosić w Urzędzie 
rezygnację z dalszego udziału w Projekcie.

7. Wnioskodawca zostanie wykreślony z Listy rankingowej, jeżeli wynik Audytu energetycznego wykaże, 
że pomimo zaleceń termomodernizacyjnych budynek nie spełnia minimalnego standardu efektywności 
energetycznej, tj. w przypadku budynku jednorodzinnego, gdy: EPH+W < 150 kWh/m2·rok oraz w przypadku 
budynku wielorodzinnego, gdy: EPH+W < 135 kWh/m2·rok.

8. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej Inwestor jest zobowiązany dostarczyć do 
Urzędu dokumentację potwierdzającą wykonanie prac (np. rachunki opatrzone danymi Inwestora) oraz 
udostępnić Nieruchomość w celu kontroli przeprowadzonego procesu.

9. Udzielenie i rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą 
a Wnioskodawcą.

10. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia Inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
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11. Inwestor wybiera wykonawcę, który zrealizuje Inwestycję, zgodnie z określonym w Umowie wariantem 
i zakresem prac oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

12. Dobór i zakup Nowego źródła ciepła w ramach Projektu spoczywa tylko i wyłącznie na Inwestorze.

13. Nie zawarcie Umowy w terminie wskazanym przez Gminę, skutkować będzie odrzuceniem wniosku 
o dofinansowanie.

14. Wniosek oraz wymagane załączniki należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu w terminie 
wskazanym przez Gminę.

§ 7.  Zasady wyboru Inwestorów

1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu Wstępnych deklaracji udziału.

2. Wnioski rozpatruje się do wysokości środków przekazanych Gminie w ramach Projektu.

3. Wnioskodawcy niezakwalifikowani na Listę rankingową ze względu na przewidziane limity w projekcie, 
wpisani zostaną na Listę rezerwową.

4. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście rankingowej, zostanie ono uzupełnione o Wnioskodawcę 
z Listy rezerwowej.

§ 8.  Sposób wykorzystania i rozliczania Dotacji

1. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, Inwestor, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 
ustalonym w Umowie, zobowiązany jest złożyć wniosek o rozliczenie Inwestycji oraz dostarczyć wymagane do 
rozliczenia dokumenty, tj.:

1) Trzy sztuki kserokopii faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Inwestora, potwierdzających 
wykonanie instalacji wraz ze wskazaniem wartości oraz zakup i montaż kotła wraz ze wskazaniem wartości 
- oryginały do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych 
kosztów, Inwestor załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora 
zawierającym kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych);

2) Dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki;

3) Sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania protokół 
końcowego odbioru technicznego stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.

4) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem (jeśli dotyczy) – certyfikatem potwierdzającym 
spełnienie przez Nowe źródło ciepła (kocioł) wymagań określonych w Regulaminie.

5) Potwierdzenie złomowania Starego źródła ciepła.

2. Wzór wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

3. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

4. Przed rozliczeniem Dotacji, na mocy zawartej Umowy osoba upoważniona dokona inspekcji w miejscu 
wykonania Inwestycji w celu sprawdzenia zgodności wykonanych prac z Umową.

5. Wypłata kwoty Dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Inwestora po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku o rozliczenie dotacji.

§ 9.  Sposób kontroli Inwestycji

Kontrola działań Inwestora odbywała się będzie zgodnie z zawartą Umową.

§ 10.  Zwrot dofinansowania bądź odstąpienie od Projektu

1. W przypadkach, gdy Dotacja udzielona Inwestorowi została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
lub została pobrana nienależnie, lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy 
z dnia 27 sierpnie 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 t.j.).

2. Szczegółowy tryb zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, określa Umowa.

§ 11.  Postanowienia końcowe

1. Strony przystępując do Projektu wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
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2. Wnioskodawca przystępując do Projektu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich 
informacji związanych z jego realizacją (w szczególności co do terminów realizacji poszczególnych etapów 
Projektu), które można uzyskać w Urzędzie.

3. Gmina będzie kontaktowała się z Wnioskodawcą/Inwestorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
telefonu, faksu lub wybranego operatora pocztowego.

4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1) wzór Wniosku o udzielenie dotacji,

2) wzór Oświadczenia wnioskodawcy,

3) wzór Oświadczenia współwłaścicieli,

4) wzór Protokołu końcowego odbioru technicznego,

5) wzór Wniosku o rozliczenie udzielonej dotacji.

6) wzór Wstępnej deklaracji udziału.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Gmina Koniusza, dnia...............................

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła

1. Dane Wnioskodawcy:   

Imię i nazwisko .................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...........................................................................................................................

Numer i seria dowodu osobistego, PESEL........................................../..............................................

Telefon kontaktowy / Adres e-mail...................................................../................................................

Nr rachunku Wnioskodawcy, na który ma zostać wpłacone Dofinansowanie:

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

2. Dane dotyczące nieruchomości, w której planuje się wymianę źródła ciepła:  

Adres inwestycji …….......................................................................................................................

Nr działki …………………………………………………………………………………………..

Nr księgi wieczystej ………………………………………………………………………………..

Określenie tytułu prawnego do Nieruchomości …………………………………………………….

3. Dane dotyczące wymiany:

Rodzaj i moc Starego źródła ciepła ....................................................................................................

Rodzaj planowanego do zainstalowania Nowego źródła ciepła (niepotrzebne skreślić):

a.Na paliwa gazowe (jakie?) ……………………………………………………………..

Planowana moc Nowego źródła ciepła ……………………………………………………………..

Termin realizacji Inwestycji (rok) ………………………………………………………………….

4. Składając niniejszy wniosek oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Regulaminem oraz akceptuję jego postanowienia.

…………………………..….……………..

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości (w przypadku księgi elektronicznej 
wystarczające jest wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub inny dokument, np. akt notarialny 
potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości lub jego kopię.

2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu – jeśli dotyczy.

4. Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy – w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego 
w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność gospodarczą.

5. Dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego w części budynku 
wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność gospodarczą.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Koniusza, dn..................................

Imię i nazwisko: …....................................................................................

Adres Wnioskodawcy: …..........................................................................

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, że posiadam zainstalowane Stare źródło ciepła oraz w przypadku otrzymania Dotacji 
zobowiązuję się do jego trwałej likwidacji i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania 
w Nieruchomości objętej Inwestycją. Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej nr ………………….. 
położonej w miejscowości ………….….…...…….., nr domu/lokalu …………/……….., do którego posiadam 
tytuł prawny, tj. ………………………………………………………………………...…………………

2. Oświadczam, że Nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa.

3. Oświadczam, że w Nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

4. Oświadczam, że Nieruchomość służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

5. Oświadczam, że zamontowane Nowe źródło ciepła w Nieruchomości będzie użytkowane trwale jako 
podstawowe źródło ciepła w okresie Trwałości projektu, tj. przez co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej 
dokonanej przez IZ PRO WM na rzecz Gminy.

6. Przystępując do Projektu, wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli Nieruchomości, w której 
wykonywane będą Inwestycje objęte Projektem przed modernizacją, po jej zakończeniu oraz w okresie 
Trwałości projektu, przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Koniusza

7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

................................................................ Koniusza, dnia ......................................

(imię i nazwisko)

................................................................

................................................................

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Właściciela/Współwłaściciela* Nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji oraz 
o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac

Niniejszym oświadczam, że będąc Właścicielem/Współwłaścicielem* Nieruchomości położonej 
w Gminie Koniusza, adres: …………………...…………………………....................... ........................, 
wyrażam zgodę na realizację Inwestycji przez Pana/Panią* (imię, nazwisko) 
………………………………………………………, ubiegającego/ej się o Dotację na wymianę Starego 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym, na Nowe źródło ciepła, spełniające wymagania ekoprojektu 
wykorzystujące paliwo: gazowe/biomasę/stałe/*inne:

…………………………………………….. Posiadam wszelką wiedzę odnośnie rodzaju wyżej 
wymienionych planowanych prac.

Zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady udzielania Dotacji z budżetu Gminy na 
realizację wyżej wymienionego Projektu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Dotacji z budżetu 
Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w Nieruchomości mieszkalnej, będącej moją 
współwłasnością w całości na rzecz Pani/Pana:

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

Koniusza, dnia  ...............................

……………………………………………

(czytelny podpis Wnioskodawcy)
* - niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

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 Inwestycji: 
………………………………….…………………………….……………………………….

2.  Informacje dotyczące Wykonawcy robót: 

Nazwa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: ................................. Nr faxu: …………………………… Email: 
………….…………………….

Adres punktu serwisowego: 
……….…………………………………………………………………………….

3. Podstawa wykonania prac: Umowa Nr ......................................., zawarta w dniu: 
.......................................

4.  Zakres wykonanych prac podlegających odbiorowi:

4.1. Zdemontowano przeznaczone do likwidacji Stare źródło ciepła, (należy podać sposób postępowania 
z powstałym odpadem): …………………………………………………………………………………….,

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

4.2. Zainstalowano następujące Nowe źródło ciepła:

Rodzaj / nazwa: ……………………………………… /………….………………………………...............

Producent: .…........................................................................................................., szt.: …... moc: …… kW

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. Zmodernizowano instalację c.o. / c.w.u w zakresie (krótki opis): 

..........................................................................................................................................................................
...........

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

4.4. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji c.o., (TAK / NIE )*

Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, certyfikat potwierdzający spełnienie 
wymagań ekoprojektu, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń, inne: 
……………………………………...

……………………………………………………………..……………………………………….. (TAK / 
NIE)*
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5.  Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że Stare źródło ciepła zostało trwale 
zlikwidowane, a prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą Umową, 
Regulaminem i przepisami prawa budowlanego. Do niniejszego Protokołu należy dołączyć dokumentację 
fotograficzną dotycząca zakresu Inwestycji. 

……………………………………………………
……………………………………………………

     podpis Inwestora   podpis i pieczątka Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Koniusza, dn. ……………………….

WNIOSEK INWESTORA

o rozliczenie udzielonej Dotacji

1) INFORMACJE O WYKONANEJ INWESTYCJI: 

Imię i nazwisko: …………………………………..…………….………………………………………

Adres Inwestycji: …………………………………..……………………………………………………

Data i Nr zawartej Umowy 
………………………………………………………………………………

2) CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

1. Moc zainstalowanego ogrzewania ………………………………………………… kW

3.  Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (zaznaczyć właściwą odpowiedź):

gazowe,  na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu,  na biomasę spełniające wymagania 
ekoprojektu,  inne: ……………………………………………………..

3) KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ INWESTYCJI 

…..…………………….. zł, (słownie:.........................................................................................) - 
brutto

4) TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

1. Data rozpoczęcia ……………………………… 2. Data zakończenia ………………………………

3. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie zgodnym z Umową.

5) WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii), których złożenie, zgodnie 
z Regulaminem, jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem. 

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.

b.Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ekoprojektu – (jeśli dotyczy)

c.Faktura VAT /rachunek za realizację zadania, przedstawiające wysokość poniesionych kosztów 
kwalifikowanych.

d.Dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (np. faktura VAT potwierdzająca 
dokonanie demontażu, protokół likwidacji, karta przekazania odpadu).

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

(czytelny podpis Inwestora)
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 Załącznik nr 6 do Regulaminu 

GMINA KONIUSZA ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

„WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH”

Gmina Koniusza planuje złożenie wniosku w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza 
i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki 
wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe”

·Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem dotacji na wymianę źródła ciepła - starych 
kotłów/pieców węglowych na kotły gazowe, prosimy o wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi 
zgodnych ze stanem faktycznym. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań 
w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Koniusza. 

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW mocy nowego 
kotła lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej 
instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków 
dofinansowania do 80zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni (max 6.000 PLN) 

UZYSKANIE DOTACJI PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE UWARUNKOWANE BĘDZIE :

Øpoddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana 
będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie urzędu (właściciel 
nie pokrywa żadnych kosztów) 

Øpodpisaniem umowy z UG w Koniusza o przystąpienie do projektu, 

Øwykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych - jeśli 
potrzebę taką określi przeprowadzona ocena energetyczna budynku– np. wymiana okien, docieplenie 
ścian -  w terminie nie dłuższym niż czas przeznaczony na zakończenie okresu projektu tj. rok 2018

Øzmniejszenie emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz 
zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
Koniusza , tel. 12/386-90-39, 12/386-90-27  osoba do kontaktu: Michał Bochenek.

Ankiety dostępne są na stronie UG w Koniuszy:  www.koniusza.pl  oraz w Urzędzie Gminy 
Koniusza (pokój nr. 5) jak również u sołtysów wsi.

TERMIN SKLADANIA ANKIET: do 15.11.2016r. Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety!

ANKIETA
„WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH”*

*Proszę zaznaczyć „X” przy właściwej odpowiedzi i podać wymagane dane.

Imię i Nazwisko
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Adres ( miejscowość, nr domu)
Ilość osób użytkujących budynek

Nr ewidencyjny działki

Rodzaj budynku jednorodzinny                bliźniak/szeregowiec
mieszkanie w domu wielorodzinnym

Nr. telefonu

STAN OBECNY BUDYNKU/LOKALU ORAZ INSTALACJI

Okna montaż mniej niż 10 lat temu montaż ponad 10 lat temu
Ściany zewnętrzne ocieplone nieocieplone

Dach ocieplony nieocieplony
Powierzchnia ogrzewana budynku 

(m2 ……………………………………………………….

STAN INSTALACJI C.O. I C.W.U

Obecnie używane źródła 
ciepła zaznaczyć wszystkie 

używane
źródła, wpisać ilość sztuk, 

moc
oraz rok produkcji

(moc i rok produkcji 
sprawdzić

na tabliczce znamionowej 
lub

instrukcji/karcie
gwarancyjnej/dowodzie

zakupu)

kocioł węglowy                        szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł na ekogroszek               szt………moc……….KW  rok prod.………….
(z podajnikiem)
kocioł miałowy                        szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł na koks                          szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł olejowy                          szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł gazowy                          szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł na biomasę                   szt………moc……….KW  rok prod.…………
kominek na drewno                szt………moc……….KW  rok prod.…………
piec kaflowy                             szt………moc……….KW  rok prod.…………
piec kuchenny                          szt………moc……….KW  rok prod.…………
kocioł elektryczny                    szt………moc……….KW  rok prod.…………
grzejniki akumulacyjne           szt………moc……….KW  rok prod.…………
pompa ciepła                            szt………moc……….KW  rok prod.…………
kolektory słoneczne                 szt………moc……….KW  rok prod.…………
ogniwa fotowoltaiczne            szt………moc……….KW  rok prod.…………
inne (jakie ?) 
………………………………………………………………………….
szt………moc……….KW  rok prod.…………

Rodzaj i zużycie 
średnioroczne

obecnie używanych
paliw/energii

(podaj z dokładnością do
0,5 tony, 0,5 m3 lub 

100 kWh)

 węgiel kamienny      ...... ton             gaz ziemny  ...... m3            

 węgiel ekogroszek   ...... ton             gaz LPG        ...... m3            

 węgiel brunatny       ...... ton             drewno         ...... m3            

miał węglowy           ...... ton             pelet             ...... ton
koks                           ...... ton               en. elektr.  ...... kWh
 olej op. lekki/ciężki  ......m3                   en. odnawialna……………     

Stan techniczny 
źródła/źródeł

ciepła

dobry                             dostateczny               zły

Źródło Ciepłej Wody 
Użytkowej

kocioł C.O.                    bojler el.                     el. podgrzewacz przepływowy
junkers gaz.                  kolektory słon.          inne (jakie ?) ..........................
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·Rok budowy budynku oraz rodzaj użytego materiału do budowy ścian

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

·Czy planują Państwo przeprowadzenie remontu (termomodernizacji) budynku w najbliższym 
czasie?

..Nie

..Tak

·Jeśli tak, w jakim zakresie?

Można zaznaczyć więcej, niż jeden zakres.

Wymiana starego kotła/pieca na nowy piec gazowy

Montaż pompy ciepła

.Montaż kolektorów słonecznych

.Ocieplenie ścian zewnętrznych

.Ocieplenie stropu/dachu/stropodachu

Wymiana okien i drzwi

Inne:……………………………………………………………………………………………………….

·Czy wraz z wymianą kotła/pieca konieczna będzie dodatkowa instalacja ?

..Nie

..Tak

·Jeśli tak, to jaki jest szacowany koszt tej instalacji w zł? 
………………………………………………………………….

Wyrażam wolę poddania budynku ocenie energetycznej przeprowadzonej  przez zewnętrznego audytora 
energetycznego przed realizacją projektu oraz po jego zakończeniu oraz wykonanie zaleceń wskazanych 
w ww. ocenie.

Wyrażam wolę zawarcia umowy z Gminą Koniusza o pozyskanie dotacji na wymianę starego źródła 
ciepła w moim gospodarstwie domowym zgodnie z zasadami   danego konkursu.

UWAGA:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 t.j.) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Koniusza.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane 
z ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Koniusza.

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania

na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Koniusza.

Prowadzony nabór ankiet jest elementem przygotowania wniosku wstępnego o dofinansowanie 
planowanych działań wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  2014 -2020. Podjęcie przez Gminę Koniusza dodatkowych działań w tym zakresie jest 
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uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego.

Wymogi Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, gdzie składany będzie wniosek 
wstępny:

1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu

do istniejących instalacji.

2. Wsparcie może być uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, 

czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej budynku objętego wymianą starego pieca.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji gospodarstw domowych do projektu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.)

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

Miejscowość, data podpis osoby wypełniającej ankietę
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