
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2017

RADY GMINY RZEZAWA

z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zasad udzielenia dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w ramach 

projektu  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 „Obniżenie 

poziomu niskiej emisji

(paliwa stałe) – SPR”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 – 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Rada Gminy w Rzezawie uchwala, 

co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła zainstalowanych 

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rzezawa, w ramach zadania ujetego w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Rzezawa, pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Rzezawa poprzez 

wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe” finansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020, w brzmieniu 

określonym w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Beata Puzia

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9259

Elektronicznie podpisany przez:

Monika Majsak-Białczyk; MUW

Data: 2017-12-29 19:38:14 
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Załącznik  Nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/246/2017 

Rady Gminy Rzezawa 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

REGULAMIN 

udzielania dofinansowania na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych, przyznawana 

przez Gminę Rzezawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddzialanie 

4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”. 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. audycie energetycznym – należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości, 

której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji 

energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego 

efektu ekologicznego;  

2. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane 

Inwestorowi przez Gminę Rzezawa na realizację inwestycji, po spełnieniu przez 

Inwestora warunków określonych w Regulaminie i Umowie. Dofinansowanie jest dotacją  

w rozumieniu art. 221 ust. 1 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i art. 

403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519);  

3. efekcie ekologicznym – należy przez to rozumieć obniżenie ilości zanieczyszczeń 

wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych 

źródeł ciepła, będących przedmiotem inwestycji;  

4. Gminie – należy przez to rozumieć gminę Rzezawa z siedzibą w Rzezawie, która 

realizuje Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Rzezawa poprzez wymianę 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa i paliwa gazowe”;  

5. Inwestorze – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którego wniosek został 

pozytywnie oceniony i podpisał umowę z Gminą;  
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6. inwestycji – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło 

ciepła;  

7. kosztach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się 

do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Inwestora 

w okresie ich kwalifikowalności;  

8. 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 Rzezawa, dotyczącym wymiany starych źródeł ciepła 

budynkach mieszkalnych; 

9. nieruchomości – należy przez to rozumieć zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

nieruchomość gruntową (jednorodzinną i wielorodzinną), budynek mieszkalny trwale  

z związany z gruntem lub część takiego budynku (lokal mieszkalny) jeśli na mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności – służące  

do zaspakajania potrzeb mieszkalnych i usytuowane na obszarze Gminy;  

10. nowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło 

ciepła spełniające kryteria określone w projekcie Redukcja emisji zanieczyszczeń  

do powietrza w gminie Rzezawa poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła 

zasilane paliwem gazowym i biomasą, wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające 

biomasę (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 lub odnawialne 

źródło energii (pompy ciepła);  

11. 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;  

12. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji  

w gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych – paliwa stałe”; 

13. RPO WM – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020;  
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14. starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć stare kotły, piece, urządzenia grzewcze 

na paliwa stałe, nie spełniające żadnych norm emisyjnych lub spełniające normy emisyjne  

3 klasy;  

15. ankiecie - należy przez to rozumieć pisemny wniosek uczestnictwa w Projekcie składany 

przez Wnioskodawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu; 

16. wniosku – należy przez to rozumieć pisemny wniosek uczestnictwa w Projekcie składany 

przez Wnioskodawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3  

do niniejszego Regulaminu; 

17. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym prowadzącą w części 

budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność gospodarczą, ubiegająca 

się o przyznanie dofinansowania, posiadającą tytuł prawny do korzystania  

z Nieruchomości (wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) znajdującej się  

na terenie Gminy;  

18. Umowie – należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy Inwestorem 

i Gminą, określająca warunki współpracy stron w ramach realizacji Projektu, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2 

Cel Projektu 

 

1. Celem Projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza  

w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze 

Gminy Rzezawa, poprzez obniżenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz redukcję 

emisji CO2 o co najmniej 30%.  

2. Cele Projektu są zbieżne z priorytetami RPO Programem Ochrony Powietrza 

Województwa Małopolskiego oraz Programem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Rzezawa. 

3. Projekt realizowany będzie 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. 
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§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnictwo w realizacji założeń Projektu jest dobrowolne. 

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność 

gospodarczą. 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wyrażenie przez Wnioskodawcę 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.  

4. Dofinansowanie może zostać udzielone różnym nieruchomościom lokalowym w jednym 

budynku pod warunkiem, że są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi 

ze sobą, a każda z nieruchomości z osobna uzyska wymagany efekt ekologiczny.  

5. W przypadku wykazania w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego, że istnieje 

konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej nieruchomości 

(w przypadku nieruchomości lokalowej modernizacji całego budynku) możliwość 

uzyskania dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę  

na własny koszt procesu modernizacji energetycznej w okresie realizacji Projektu  

oraz nie później niż do daty wskazanej w Umowie. 

6. W przypadku reklamacji złożonej przez Inwestora wynikającej m.in. z błędnego 

wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, audytor ma obowiązek poprawić 

ocenę energetyczną na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

7. Inwestor może żądać ponownej weryfikacji audytu. Żądanie takie może nastąpić  

w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń termo 

modernizacyjnych, który nie wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie audytora. 

8. Jeśli po ponownej weryfikacji audytu przez innego audytora Inwestor nadal nie akceptuje 

wyników audytu, wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

9. Udzielenie i rozliczenie Dofinansowania odbywa się na podstawie Umowy zawartej 

pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą. 

10. 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. 
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11. Inwestor zobowiązany jest do trwalej likwidacji Starego źródła ciepła i użytkowania 

wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła  

w Nieruchomości w okresie Trwałości projektu. 

12. Inwestor nie może wprowadzić nieuprawnionych modyfikacji kotła (np. dodatkowego 

rusztu) umożliwiających np. spalanie odpadów, czy innych paliw niż wskazane w karcie 

charakterystyki technicznej urządzenia grzewczego. 

13. Inwestor zobowiązany jest do używania wyłącznie paliwa o parametrach dopuszczonych 

przez producenta pieca oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału  

w celu jego ochrony przed zawilgoceniem, a także wyraża zgodę na pobieranie próbki 

paliwa w celu zbadania jej parametrów. 

14. Urząd Gminy nie odpowiada za Audyty energetyczne budynków, a w szczególności  

za sposób ich wykonania. 

15. Przeprowadzenie Audytu energetycznego Nieruchomości jest bezpłatne dla jej 

właściciela, również w przypadku jego ostatecznej decyzji o odstąpieniu od wymiany 

źródła ciepła. 

16. Wnioskodawca umożliwia audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej Nieruchomości,  

w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wgląd do posiadanej dokumentacji 

projektowej Nieruchomości. Po wykonaniu Audytu energetycznego 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. 

17. Elementem Audytu energetycznego jest również dobór mocy cieplnej projektowanego 

źródła ciepła oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji lub informacja  

o braku takiej konieczności. 

18. 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. 

19. Planowana przez Inwestora inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu 

ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 o co najmniej 30 % w odniesieniu  

do istniejących już instalacji. W przypadku wykazania przez audyt energetyczny, że efekt 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 9259



 

6 

 

ekologiczny na tym poziomie nie zostanie osiągnięty , Inwestor zostanie poinformowany 

pisemnie prze Gminę o braku możliwości otrzymania dofinansowania, 

20. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą a Inwestorem  

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: 

a) Wykonanie obowiązku likwidacji starego kotła wraz z potwierdzeniem jego 

utylizacji, 

b) Użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako 

podstawowego źródła ciepła w Nieruchomości, 

c) Brak nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów  

(np. dorobiony dodatkowy ruszt), 

d) Przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia  

w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez 

Wnioskodawcę na pobieranie i zbadanie parametrów próbki paliwa, zapewnienie 

prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed 

zawilgoceniem (jeśli dotyczy). 

21. W celu otrzymania dofinansowania na 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. 

22. Nie dopuszcza się zmianę wskazanego we wstępnej Ankiecie deklaracji udziału 

preferowanego nowego źródła ciepła, chyba że Instytucja Zarządzająca RPO WM dopuści 

taką możliwość.  

23. W razie wątpliwości co do danych zawartych w Ankiecie lub we Wniosku złożonych 

przez Wnioskodawcę, zostanie on wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień. 

24. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin Programu 

i/lub właściwe przepisy prawa. 
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§ 4 

Zasady dofinansowania 

1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie  

do wysokości mocy wyznaczonej z przeprowadzonego Audytu energetycznego 

Nieruchomości i będzie wynosić odpowiednio: 

a) 550 zł/kW zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Audycie 

energetycznym, 

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w Audycie energetycznym, 

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w Audycie energetycznym, 

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej  

w Audycie energetycznym. 

2. 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. 

3. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną (według 

zaleceń zawartych w Audycie energetycznym Nieruchomości), istnieje możliwość 

zwiększenia dofinansowania, o którym mowa w ust.1, zgodnie z poniższym zapisem: 

a) nie więcej niż 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego przy inwestycjach  

w źródła cieśla spalające paliwa stałe, 

b) do wielokrotności 1 tys. zł  przy inwestycjach w źródła ciepła spalające paliwa stałe, 

zgodnie z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym   

i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

4. Wysokość Dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie  

z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania określonych powyżej, wyniku 

Audytu energetycznego oraz zasad Projektu. 

5. Dofinansowanie nie obejmuje inwestycji przed przeprowadzeniem Audytu 

energetycznego nieruchomości i zawarciem Umowy pomiędzy Gminą  

a Wnioskodawcą, chyba że Instytucja Zarządzająca RPO WM dopuści taką możliwość. 
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6. Przedmiotem Dofinansowania są Koszty kwalifikowane poniesione przez Inwestora  

w ramach realizacji Inwestycji. 

7. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność  

w szczególności: doboru Nowego źródła ciepła, instalacji grzewczej oraz wyboru 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

Pomoc de minimis 

1. W przypadku prowadzenia w części nieruchomości działalności gospodarczej, 

Dofinansowanie udzielone przez Gminę stanowi pomoc de minimis, tj. pomoc  

na tzw. Drugim poziomie – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, w szczególności  

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.). 

2. Inwestor, któremu zostanie udzielona pomoc de minimis, zobowiązany jest  

do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis  

w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w roku podatkowym,  

w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, a także 

innych dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity  

Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.), które wymagane będą na etapie podpisania 

Umowy. 

3. W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis – na dzień podpisania umowy  

o dofinansowanie jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch 

poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość  

200 000,00 euro (100 000,00 euro w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego 

działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego). 

 

§ 6 

Koszty kwalifikowane 

1. Koszty kwalifikowane stanowią: 

a) demontaż Starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, 
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b) zakup i montaż Nowego źródła ciepła, niezbędnej armatury oraz osprzętu. Zakres 

koniecznych do przeprowadzenia prac będzie wynikał z przeprowadzonego Audytu 

energetycznego. 

c) wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody 

użytkowej, 

2. Koszty kwalifikowane nie obejmują: 

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

Projektu, 

b) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

c) termomodernizacji budynku. 

3. Wszystkie elementy wymienione w ust. 2 oraz pozostałe koszty poniesione  

przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane. 

 

§ 7 

Zasady udzielania Dofinansowania 

1. Po złożeniu Ankiety, Wnioskodawca zostanie umieszczony na Liście ankietowej  

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 3 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 4 do Regulaminu, 

c) w przypadku współwłasności – pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli  

na wykonanie Inwestycji wraz ze zgodą na wypłatę całości Dofinansowania na rzecz 

Wnioskodawcy (załącznik nr 5 do Regulaminu), 

d) w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem budynku, a np. z umowy 

najmu nie wynika, że może on wymienić źródło ogrzewania lub instalację 

wewnętrzną, wymagana będzie zgoda właściciela na wykonanie ww. prac (załącznik 

nr 5 do Regulaminu), 
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e) dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy – w przypadku 

Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w części budynku 

wykorzystywanego na cele mieszkaniowe. 

3. Wnioskodawca na czas przeprowadzenia Audytu energetycznego zobowiązany jest 

umożliwić audytorowi przeprowadzenie oględzin Nieruchomości, w tym wykonanie 

dokumentacji fotograficznej Starego źródła ciepła, systemu rozprowadzania ciepła  

w Nieruchomości, zasobników 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 Gminy rezygnację z dalszego udziału w Projekcie. 

7. Wnioskodawca zostanie wykreślony z Listy ankietowej, jeżeli wynik Audytu 

energetycznego wykaże, ze 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 <150 kWh/m2.rok. 

8. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej Inwestor jest zobowiązany 

dostarczyć do Urzędu dokumentację potwierdzającą wykonanie prac (faktury opatrzone 

danymi Inwestora) oraz udostępnić Nieruchomość w celu kontroli pomiędzy Gminą  

a Wnioskodawcą. 

9. Udzielenie i rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie Umowy zawartej 

pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą. 
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10. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia Inwestycji zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

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. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie 

przez Nowe źródło ogrzewania wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5: 2012 

w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń oraz wymagań ekoprojektu określonych 

w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. 

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. 

 

§ 8 

Zasady wyboru Inwestorów 

1. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu złożonych Ankiet do Urzędu Gminy 

w Rzezawie. 

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. 

 

§ 9 

Sposób wykorzystania i rozliczania Dofinansowania 

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) dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (protokół 

likwidacji, karta przekazania odpadu), 

2) oryginał prawidłowo wystawionych przez wykonawcę robót faktur  

lub rachunków za demontaż (likwidację) Starego źródła ciepła i/lub montaż 
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Nowego źródła ciepła i/lub za zakup elementów związanych z nowym 

systemem ogrzewania zawierających w szczególności: 

a) datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku,  

w terminie realizacji zadania określonym w Umowie, 

b) adres odbiorcy/ nabywcy faktury VAT/rachunku zgodny z adresem 

Inwestora wykazanym w Umowie, 

c) nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie  

z zapisem Umowy ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta nie 

różni się od adresu Inwestora wskazanego w Umowie, 

d) wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne  

do realizacji zadania. Jeśli faktury/rachunki nie zawierają szczegółowej 

kalkulacji poniesionych kosztów, Inwestor załącza dodatkowo odrębny 

dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora zawierający 

kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów 

jednostkowych), 

3) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem (jeśli dotyczy) – 

certyfikatem potwierdzającym spełnienie przez Nowe źródło ciepła (kocioł) 

wymagań określonych w Regulaminie. 

2. Wzór wniosku o rozliczenie Dofinansowania stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. 

3. Dofinansowanie przekazywane jest w formie zwrotu udokumentowanych kosztów 

kwalifikowanych Inwestycji. 

4. Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią: 

 wymiana starych, nie ekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym  

na nowe źródło ciepła na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu 

(wymiana o której mowa obejmuje: demontaż starego źródła ciepła,  

w tym prace związane z jego likwidacją, zakup i montaż nowego źródła ciepła, 

armatury, osprzętu. Zakres koniecznych do przeprowadzenia inwestycji będzie 

wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego);  

5.   W przypadku elementów niewymienionych w ust. 4, zakres kosztów kwalifikowanych 

będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań 

technicznych.  

6.  Koszty niekwalifikowane inwestycji stanowią roboty budowlane, wykończeniowe, które 

nie są związane bezpośrednio z celem poddziałania.  
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7. Przed rozliczeniem Dofinansowania, na mocy zawartej Umowy osoba upoważniona 

dokona inspekcji w miejscu wykonania Inwestycji w celu sprawdzenia zgodności 

wykonanych prac z Umową. 

8. Wypłata kwoty Dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy 

Inwestora lub w kasie Urzędu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rozliczenie 

Dofinansowania. 

9. W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy 

wody (bojler) istnieje możliwość wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów 

pomimo przekroczenia wskaźnika EPh+w pod następującymi warunkami, jeżeli zostaną 

one spełnione łącznie; 

1) Przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką 

efektywność energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie mają możliwości 

zaproponowania racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym 

prac termomodernizacyjnych. Są to budynki, w których wskaźnik EPh+w 

przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie  

ze stosowaniem w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej, a tym samym konieczności przyjmowania do obliczeń 

współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) właściwego dla sieci 

elektroenergetycznych. Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako 

obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest najważniejszym warunkiem 

dostępowym w ramach działania 4.4. 

2) Mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskiwania 

ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. 

 

§ 10 

Sposób kontroli inwestycji 

1. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z wnioskiem oraz Umową, wykonaniem inwestycji 

sprawuje Gmina.  

2. Inwestor ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez 

Gminę, zapewnić przedstawicielom Gminy oraz przedstawicielom Instytucji 

Zarządzającej RPO WM dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli,  

w szczególności w zakresie wypełnienia przez Inwestora zobowiązania określonego  

w § 2 ust. 2 Umowy.  
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3.  W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę Inwestor nie może 

bez pisemnej zgody Gminy dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji 

zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji ani zamontować innego źródła ciepła. 

Zastrzeżenie, o którym mowa nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła w 

razie jego awarii uniemożliwiającej naprawę na źródło ciepła  

o co najmniej takich samych parametrach po uprzednim zawiadomieniu Gminy  

i uzyskaniu jej zgody.  

4.  W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę (czyli do 2025 roku) 

Inwestor 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 5 lat od dnia rozliczenia 

dofinansowania przez Gminę, Inwestor jest zobowiązany do dokonania cesji praw  

i obowiązków wynikających z Umowy, na rzecz nowego nabywcy nieruchomości  

oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy o dokonaniu zbycia albo zawarcia umowy 

cesji w terminie wyznaczonym przez Gminę.  

 

§ 11 

Odstąpienie bądź wykluczenie z Projektu 

1. Inwestor zwróci całkowitą wartość otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi 

odsetkami kapitałowymi liczonymi od dnia następnego po dniu ostatniej kontroli, która 

nie wykazała żadnej z okoliczności wymienionych poniżej do dnia zapłaty  

w przypadku:  

1) powrotu w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę, 

do ogrzewania nieruchomości paliwem stałym bądź nieprzeprowadzenia 

likwidacji starego źródła ciepła;  

2) zamontowania w okresie 5  lat od dnia rozliczenia dofinansowania  

przez Gminę, nowego źródła ciepła bez pisemnej zgody Gminy;  

3) wprowadzenia w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez 

Gminę, zmian i przeróbek urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach 

zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Gminy;  

4) przeprowadzenia modyfikacji kotła, umożliwiającej spalanie odpadów;  
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5) usunięcia nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji 

Projekcie, w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę, 

z zastrzeżeniem o którym mowa w § 9 ust.9 zdanie 2;  

6) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę 

lub Instytucje Zarządzająca RPO WM w okresie 5 lat od dnia rozliczenia 

dofinansowania przez Gminę;  

7) zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania  

przez Gminę i nie dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających  

z Umowy na rzecz nowego nabywcy.  

2. Inwestor zostanie wykluczony z udziału w Projekcie w przypadku:  

1) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji planowanych  

w danym roku, zgodnie zawartą umową;  

2) podania we wniosku nieprawdziwych danych;  

3)  nieprzestrzegania warunków Umowy lub Regulaminu;  

4) nieprzestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów Projektu, 

ustalonych przez Gminę.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawca przystępując do Projektu wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu.  

2. Wnioskodawca przystępując do Projektu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania 

wszelkich informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do terminów 

realizacji Projektu, które może uzyskać na stronie internetowej Gminy www.rzezawa.pl 

lub w Urzędzie Gminy Rzezawa.  

3. Gmina będzie kontaktowała się Wnioskodawcą a następnie Inwestorem,  

za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub wybranego operatora 

pocztowego.  

4. Wnioskodawca składając wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 922) wyłącznie dla potrzeb realizacji Projektu w zakresie 

niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania (załącznik nr 8  

do Regulaminu).  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 9259



 

16 

 

 

5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

1) Wzór Umowy o udzielenie dofinansowania, 

2) Wzór Ankiety wstępnej deklaracji udziału w projekcie, 

3) Wzór Wniosku o udzielenie dofinansowania, 

4) Wzór Oświadczenia wnioskodawcy, 

5) Wzór Oświadczenia współwłaścicieli, 

6) Wzór Protokołu końcowego odbioru technicznego, 

7) Wzór Wniosku o rozliczenie udzielonego dofinansowania, 

8) Wzór oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 
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OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. Wskazany w niniejszej deklaracji budynek jest  moją własnością/jest przedmiotem dzierżawy/najmu/użyczenia/innego 

prawa*:.........................................i na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim bezterminowo w sposób 
umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń.  

2.  W budynku mieszkalnym wskazanym we wniosku nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza. 
3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie. 
 

 

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

Miejscowość i data                                                                                   Podpis wszystkich współwłaścicieli 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że: 
administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rzezawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

 

 *niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

ANKIETA INFORMACYJNA  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RZEZAWA  

WŁAŚCICIELE (WNIOSKODAWCY): 
 

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

adres do korespondencji......................................................................................................................................................... 
  

nr telefonu.......................................................  adres e-mail............................................................................................. 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ, W KTÓREJ MA BYĆ ZAMONTOWANY KOCIOŁ:  
 

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

NR DZIAŁKI/ MIEJSCOWOŚĆ:....................................................................................................................................................... 
RODZAJ DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANEGO PALIWA: 

      miał               węgiel            olej                  gaz               energia elektryczna              drewno 
  □     □    □     □       □         □ 

 

 POWIERZCHNIA OGRZEWANA (m2)............................................ 
ILOŚĆ ZUŻYTEGO PALIWA  

 

□ WĘGIEL..........................ton/rok  

□ GAZ..................................m3/rok 

□ OLEJ OPŁAOWY............m3/rok 

□ DREWNO........................ton/rok 

□ PRĄD...............................MWh/rok 

□ Inne( jakie?)................................. 

 

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:........................... 
 

ILOŚĆ KONDYGNACJI............................... 
 

WYMIARY BUDYNKU (m) szerokość.............................wysokość.........................długość........................... 
 

CZY BUDYNEK JEST OCIEPLONY  TAK   □         NIE  □ 

 

ROK PRODUKCJI KOTŁA .............................................  
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu) 
 

MOC KOTŁA (kW) ....................................................... 
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ANKIETA UZUPEŁNIAJĄCA  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RZEZAWA 

WŁAŚCICIELE (WNIOSKODAWCY): 

Imię i nazwisko 
 

………………………….……….……………………………………………… 

Adres do korespondencji 
 

…………………………………………………………………………………. 

BUDYNEK 

Typ obiektu: 
  

Jednorodzinny 
 

Wielorodzinny 
 

Bliźniak 
 

Szeregowy 

Rok budowy obiektu ……….. r. 

Docieplenie ścian 
 

Tak w ……… roku 
  

Nie 

Docieplenie dachu/stropu/ 

stropodachu 

 
Tak w ……… roku 

  
Nie 

Stan okien 
 

Dobry 
 

Dostateczny 

 
Zły 

Rodzaj okien 
 

PCV 
 

Drewno 

 
Inne (jakie) ………… 

Rok montażu okien ……….. r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOTŁA 

Sposób przygotowania ciepłej 
wody 

 
Kocioł/piec 

 
Piecyk 

gazowy 

 
Bojler 

elektryczny 

 
Kolektory 

słoneczne 

 
Inne (jakie) 

………… 

Obecny sposób ogrzewania 
 

Paliwa stałe 
 

Paliwa gazowe 

Wymiana ogrzewania na 
 

Paliwa stałe 
 

Paliwa gazowe 

Posiadam instalację gazową 
 

Tak  
  

Nie 
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   OŚWIADCZAM, ŻE: 

4. Wskazany w niniejszej deklaracji budynek jest  moją własnością/jest przedmiotem dzierżawy/najmu/użyczenia/innego 
prawa*:.........................................i na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim bezterminowo w sposób 
umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń.  

5.  W budynku mieszkalnym wskazanym we wniosku nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza. 
6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie. 
 

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

Miejscowość i data                                                                                   Podpis wszystkich współwłaścicieli 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że: 
administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rzezawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

 

 *niepotrzebne skreślić 

 

 

 

PLANOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE  

Wymiana kotła/pieca na nowe 
paliwo 

 
Tak w ……… roku  

Docieplenie ścian 
 

Tak w ……… roku 
  

Nie 

Docieplenie 

dachu/stropu/stropodachu 

 
Tak w ……… roku 

  
Nie 

Wymiana okien 
 

Tak w ……… roku 
  

Nie 

Kolektory słoneczne (np. do 

produkcji ciepłej wody użytkowej) 
 

Tak w ……… roku 
  

Nie 

Ogniwa fotowoltaiczne (do 

produkcji energii elektrycznej) 
 

Tak w ……… roku 
  

Nie 

Instalacja gazowa 
 

Tak  w ……… roku 
  

Nie 

Inne (jakie) 

…………………………………… 

 
Tak  w ……… roku  
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

WYMIANA ŻRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
 NA PALIWA STAŁE- WĘGIEL, DREWNO 

 

 

Ja niżej podpisany...................................................................................zamieszkały................................ 

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

będący właścicielem nieruchomości położonej w ......................................działka nr.............................. 

deklaruję przystąpienie do programu w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych dla 

poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- SPR Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na wymianę starych kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno) wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji w 

budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  

WSPARCIE BĘDZIE UDZIELONE NA INWESTYCJĘ W ŹRÓDŁA CIEPŁA  WYKORZYSTUJĄCE PALIWA 

STAŁE (WĘGIEL, DREWNO). STAŁE 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie. 
 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                           Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że: 
administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rzezawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania.  
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Załącznik  nr 3 do Regulaminu 

Rzezawa, dnia …………….... 

 

Wniosek o udzielenie dofinansowania 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: 

                          

Nazwa banku …………………………………………………………………………………… 

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: 
na paliwa stałe (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. 
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

powyższej deklaracji na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – tekst jednolity) przez Urząd w celu 
pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego oraz realizacji Projektu przez podmioty w nim 

uczestniczące. 
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3) Zostałem/łam poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie, oraz że 
mam prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania. 

 

 

………………………………………… 

      (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości (w przypadku księgi elektronicznej 

wystarczające jest wskazanie numeru elektronicznego księgi wieczystej) lub inny dokument 

np. akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości lub jego kopię. 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu – jeśli dotyczy. 

4. Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy – w przypadku Wnioskodawcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w części budynku wykorzystywanego na cele 

mieszkaniowe. 

5. Dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku Wnioskodawcy 

prowadzącego w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność 

gospodarczą. 
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Załącznik  nr 4 do Regulaminu 

Rzezawa, dnia …………….... 

 

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

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

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

 

1. Oświadczam, że posiadam zainstalowane Stare źródło ciepła oraz w przypadku 
otrzymania Dofinansowania zobowiązuję się do jego trwałej likwidacji i użytkowania 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania w Nieruchomości objętej Inwestycją 

w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania. Nieruchomość znajduje się na 
działce ewidencyjnej nr …………………... 
położonej w miejscowości ……………..………..……. Przy ul. ……………………… 
nr domu/lokalu ………../…………, do którego posiadam tytuł prawny,  
tj. ……………………………………………………………………………………….. 

2. Oświadczam, że Nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa. 
3. Oświadczam, że Nieruchomość służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 
4. 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 Instytucja 
Zarządzająca RPO WM na rzecz Gminy. 

5. Jako uczestnik Projektu, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę oraz przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

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 Rzezawa i/lub upoważnionych pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

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

 

………………………………………….. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik  nr 5 do Regulaminu 

Rzezawa, dnia …………….... 

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

Adres: …………………………………………………………… 

 

Oświadczenie Współwłaściciela/Współwłaścicieli 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 Rzezawa adres: ………………………………………………………… 

………………………………………………….., wyrażam zgodę na realizację Inwestycji 
przez Pana/Panią* (imię, nazwisko) ……………………………………………………..., 
ubiegającego/ej się o Dofinansowanie na wymianę Starego źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym, na Nowe źródło ciepła, spełniające wymagania ekoprojektu wykorzystujące paliwo 
stałe. Posiadam wszelką wiedzę odnośnie rodzaju wyżej wymienionych planowanych prac. 

Zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady udzielania Dofinansowania  
z budżetu Gminy wyżej wymienionego Projektu. Jednocześnie wyrażam zgodę  
na przekazanie Dofinansowania z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania w Nieruchomości mieszkalnej, będącej moją współwłasnością w całości na rzecz 
Pani/Pana*: ……………………………………………………………………. 

 

Rzezawa, dnia ……………….…… 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

(czytelny podpis Współwłaściciela/Współwłaścicieli*) 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik  nr 6 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: ……………………………… E-mail …………………………………………… 

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

2. Informacje dotyczące Wykonawcy robót: 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………..  
Nr telefonu ………………… Nr faxu …………………. E-mail ……………………………... 
Adres punktu serwisowego: ……………………………………………………………………. 
3. Podstawa wykonania prac: Umowa nr ………………, zawarta w dniu: ……………….. r. 
4. Zakres wykonania 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 >1 szt.) ……….. kW. 
4.2. Zainstalowano następujące Nowe źródło ciepła: 
Rodzaj/ nazwa: …………………………………………./ ………………………………. 
Producent: …………………………………………………..., szt.: ……… moc:……. kW 

4.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła 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).* 

5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że Stare źródło ciepła zostało 
trwale zlikwidowane, a [race modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym 

zakresem i zawartą Umową, Regulaminem i przepisami prawa budowlanego.  
Do niniejszego Protokołu należy dołączyć dokumentację fotograficzną dotyczącą zakresu 

Inwestycji. 

 

 

…………………………………    …..……………………………. 

 Podpis Inwestora            podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik  nr 7 do Regulaminu 

Rzezawa, dnia …………….. r. 

Wniosek Inwestora o rozliczenie udzielonego Dofinansowania 

1. Informacje o wykonanej Inwestycji: 

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

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

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

2. Charakterystyka Inwestycji: 

2.1. Moc zainstalowanego ogrzewania ……………… kW 

2.2.Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

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

3. Koszty poniesione na realizację Inwestycji 

…………………………zł (słownie: ………………………………………………………… 
…………………….) – brutto 

4. Termin realizacji całego zadania 

4.1. Data rozpoczęcia …………………………………… 

4.2. Data zakończenia …………………………………... 
4.3. 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 niniejszy, wnioskiem, potwierdzające wykonanie 
całego zadania w terminie określonym w umowie o udzielenie 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 8 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ……………………………………………………… 

 

W związku z przystąpieniem do Programu pod nazwą: Obniżenie poziomu niskiej emisji  

w gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych – paliwa stałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 oświadczam, że: 

1. przyjmując do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Gmina Rzezawa, 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922); 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o 
dofinansowanie przez Gminę Rzezawa oraz instytucję i podmioty współpracujące w 
ramach realizacji projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji  
w gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych – paliwa stałe”  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych.  

3. przyjmuję do wiadomości, że mojae dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Rzezawa 
poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – biomasa 

paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM); 

4. przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym 
podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej 
emisji w gminie Rzezawa poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych – paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz dzialań informacyjno-

promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM); 
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5. przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiekk odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

6. przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. 

 

……………………………. 

(czytelny podpis Inwestora) 
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