
UCHWAŁA NR XLVI / 355 / 2017
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na 
dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny 

z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 42 oraz 
art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt. 1 lit. a i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. 
z 2017 r. poz. 519 ze zm.)), Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym

na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny 
z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały określa zasady udzielania dotacji, w tym kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej 
rozliczenia oraz kontroli wykonanego zadania, jak również wzór wniosku i umowy o dofinansowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 5658



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 355 / 2017
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 REGULAMIN 
 określający zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji 

istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie 

§ 1.  Definicje 

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

1. „Budynek" - budynek mieszkalny jednorodzinny, w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332) jako budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; zlokalizowany na terenie Gminy Szerzyny;

2. „Dotacja" - środki finansowe przyznane Inwestorowi na podstawie Umowy,  za wykonanie Inwestycji;

3. „Fundusz" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

4. „Gmina" - Gmina Szerzyny,

5. „Mieszkaniec" - Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł Weryfikację i został zakwalifikowany do 
Programu, będący właścicielem/mającym prawo dysponowania do budynku, zlokalizowanego na terenie gminy 
Szerzyny ;

6. „Inwestycja" - wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła;

7. „Koszty kwalifikowane" - koszty określonych materiałów, urządzeń i prac, na podstawie których 
ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu.

8. „Lista Rankingowa" - lista Wnioskodawców po pozytywnej Weryfikacji przed rozpoczęciem Inwestycji.

9. „Nowe źródło ciepła" - wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła centralnego ogrzewania 
- kocioł gazowy, olejowy, na paliwa stałe (węgiel, biomasę) bez dodatkowego rusztu lub piec elektryczny, 
spełniające wymagania ekoprojektu (ecodesing) –  zgodnie z Dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE kryteria Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu;

10. „Program" - przyjęty Uchwałą Rady Gminy Szerzyny  Nr XX/171/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku  
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szerzyny  na lata 2015-2020" oraz „Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego" tzw. PONE prowadzony przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

11. „Regulamin" - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady udzielania Dotacji 
obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielania Dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania.

12. „Stare źródło ciepła" - niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasę), poniżej 
i równy  klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania 
(c.o.) oraz inne źródła ciepła (paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania 
Budynku ;

13. „Urząd" - Urząd Gminy Szerzyny,

14. „Umowa” – pisemna „Umowa dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania                   
(wymiany kotła), zawarta pomiędzy Inwestorem a Gminą określająca szczegółowo warunki udzielania 
i wysokość Dotacji na realizację Inwestycji, wg wzoru - załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

15. „Weryfikacja" - dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym danych zadeklarowanych 
w złożonym Wniosku o wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
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16. „Wnioskodawca" - podmiot ubiegający się o przyznanie Dotacji w ramach Programu, legitymujący się 
tytułem prawnym do nieruchomości (budynku mieszkalnego) zlokalizowanej na terenie gminy Szerzyny, 
wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub 
stosunku zobowiązaniowego;

17. „Wniosek" - pisemny „Wniosek o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymianę 
kotła)" wraz oświadczeniami i wymaganymi załącznikami, co stanowi deklarację Wnioskodawcy uczestnictwa 
w Programie, wg załącznika nr 1;

18. „Wykonawca" – przedsiębiorca/Instalator dokonujący wymiany źródła ciepła, zgodnie z zasadami 
Programu;

19. „Wójt" - Wójt Gminy Szerzyny.

§ 2.  Postanowienia ogólne 

1. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis.

2. Podmiotami ubiegający się o przyznanie Dotacji w ramach Programu mogą wyłącznie niezaliczone do 
sektora finansów publicznych, osoby fizyczne, legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości budynku 
(nieruchomości) i, które posiadają zainstalowane i pracujące źródło ciepła na terenie Gminy Szerzyny.

3. Dotacja na konkretny Budynek udzielana jest jednorazowo.

§ 3.  Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych Inwestycji 

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania Budynku udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany 
systemu ogrzewania lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania poniesionych przez 
Inwestora i wynosi do 80 % Kosztów kwalifikowanych (z tego do 50% z Funduszu i do 30 % z budżetu 
Gminy Szerzyny) jednak nie więcej niż:

1.1. w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię gazową kondensacyjną, 
dofinansowanie liczone będzie wskaźnikiem wynoszącym odpowiednio od mocy :

-  niższej niż 1MW do 1300 zł/kW mocy,

-  wyższej lub równej  1 MW do 1200 zł/kW mocy

-  jednak dotacja nie będzie wyższa niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze w gospodarstwie 
domowym wraz z infrastrukturą techniczną (instalacją); oraz z dotacji Gminy Szerzyny do 30 % ale 
nie więcej niż 2 700 zł w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię gazową 
kondensacyjną. 

 1.2. w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię węglową  spełniającą wymagania 
ekoprojektu,  dofinansowanie liczone będzie wskaźnikiem wynoszącym odpowiednio od mocy :

-  niższej niż 1MW do 650 zł/kW mocy

-  wyższej lub równej niż 1 MW do  620 zł/kW

-  jednak dotacja nie będzie wyższa niż 4 500 zł na jedno urządzenie grzewcze w gospodarstwie 
domowym;  oraz z dotacji Gminy Szerzyny do 30 % ale nie więcej niż 2 700 zł w przypadku wymiany 
paleniska węglowego na kotłownię węglową  spełniającą wymagania ekoprojektu.

2. Ostateczna wysokość przekazanej Dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie 
poniesionych Kosztów kwalifikowanych oraz wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągniecia 
efektu ekologicznego) Funduszu i wymaganego udziału Gminy.

3.  Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

4. Wysokość Dotacji jest uzależniona od wielkości uzyskanego przez Gminę dofinansowania ze środków 
Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu. W przypadku zmniejszenia 
dofinansowania ze środków Funduszu, wysokość Dotacji może ulec zmniejszeniu.

5. Przedmiotem Dotacji są Koszty Kwalifikowane określone w § 5, uwzględniając aktualne maksymalne 
jednostkowe koszty osiągniecia efektu ekologicznego ogłoszone przez Fundusz.

6. Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed zawarciem Umowy pomiędzy Gminą, a Inwestorem.
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7. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego źródła ciepła, 
oraz wyboru Wykonawcy/Instalatora lub Sprzedawcy.

§ 4.  Warunki przystąpienia Inwestora do Programu 

1. Nabór Wniosków o przystąpienie Mieszkańców do Programu organizuje Wójt, ustalając termin 
rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosków, wskazując miejsce ich składania.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku przez Wnioskodawcę, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (lub na innym wzorze/formularzu - pod warunkiem zawarcia 
w tych dokumentach wszystkich wymaganych danych).

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących 
ogrywaniu pieców lub kotłów c.o opalanych paliwem stałym w budynkach mieszkalnych oraz brak innego 
źródła ogrzewania za wyjątkiem:

- użytkowania kominka dekoracyjnego,

- pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym

4. Do Wniosku należy dołączyć załączniki:

a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,

b) pisemną  zgodę  pozostałych  współwłaścicieli  budynku  na  wykonanie  Inwestycji  -  w  przypadku braku 
podpisu we Wniosku wszystkich współwłaścicieli,

c) dokument  potwierdzający  prawo  do  władania  nieruchomością,  w  której  dokonywana  będzie Inwestycja  
wraz z  dokumentem  potwierdzającym  prawo  do  dokonania  Inwestycji  (zgodę  właściciela) oraz  
o świadczenie właściciela  nieruchomości  o  zapewnieniu  trwałości  Nowego źródła  ciepła  przez  5 lat  
licząc  od  końca  roku kalendarzowego,  w  którym  otrzymano  Dotację.  -  w  przypadku  prawa  do 
nieruchomości wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

d) dokumentacja fotograficzna dotyczącą istniejącej kotłowni węglowej (2 zdjęcia).

e) kosztorys ofertowy, określający rodzaj planowanych robót w ramach Inwestycji określający wartość i zakres 
Inwestycji.

5. Analiza i Weryfikacja złożonych Wniosków odbywać się będzie pod nadzorem Wójta, przez 
wyznaczony zespół pracowników

6. Złożenie Wniosku nie gwarantuje udzielenia Dotacji Wnioskodawcy w ramach Programu.

7. Jeżeli przedłożony Wniosek nie spełnia warunków koniecznych do udzielenia Dotacji Wnioskodawca 
zostanie wezwany do niezwłocznego złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. Wnioski 
niekompletne lub nieodpowiadające wymaganiom, po bezskutecznym jednorazowym wezwaniu do 
uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Warunkiem koniecznym do udzielenia Dotacji Wnioskodawcy jest prawidłowo sporządzony Wniosek 
w formie pisemnej, złożony w Urzędzie Gminy Szerzyny  wraz z wymaganymi załącznikami (wg § 
4 ust. 3 i 4), które muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Złożenie wniosku i/lub oświadczeń na innym 
wzorze/formularzu będzie możliwe pod warunkiem zawarcia w tych dokumentach wszystkich wymaganych 
danych, określonych w niniejszym regulaminie.

9. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku po pozytywnej jego Weryfikacji. 
Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby 
i nie gwarantuje otrzymania dofinansowania w ramach Programu.

10. Kwalifikację Wniosków do realizacji w Programie w danym roku kalendarzowym przeprowadza Wójt, 
wg kolejności złożenia (Listy Rankingowej) oraz na podstawie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Gminy i ustaleń z Funduszem (wnioskiem, umową).

11. Komplet dokumentów po ich Weryfikacji, o których mowa w § 4 ust 3 i 4 stanowi podstawę do 
zawarcia z Wnioskodawcą Umowy przed realizacją Inwestycji, o czym decyduje Wójt.
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12. Wnioski złożone w terminie, a nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków 
finansowych przeznaczonych na ww. cel, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku 
kalendarzowym w przypadku kontynuacji Programu.

13. Wójt może wyznaczyć kolejne terminy naboru Wniosków przy zachowaniu zasad określonych w § 
4 pod warunkiem dalszej kontynuacji Programu.

§ 5.  Zakres rzeczowy oraz zakres Kosztów kwalifikowanych 

1. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania w ramach Programu obejmował będzie 
w głównej mierze wykonanie:

1) Demontażu Starego źródła ciepła, tj. kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności 
energetycznej

2) Montażu nowej kotłowni na gaz - kotły kondensacyjne wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. (Nowego 
źródła ciepła) lub

3) Montażu nowej kotłowni na węgiel (ekogroszek) (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego 
rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

 Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do 
dofinasowania w ramach Programu.

2. W/w kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

3. Lista kotłów preferowanych przez WFOŚiGW została podana do wiadomości Mieszkańców 
i wykonawców w wykazie dostępnym pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/kotly 

4. Zakres  Kosztów  kwalifikowanych  dla  montażu  kotłów  gazowych  kondensacyjnych  lub   
węglowych,   które spełniają   wymagania   ekoprojektu   zgodnie   z   Dyrektywą 2009/125/EC, obejmuje:

a) demontaż starego źródła ciepła,

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,

c) zakup i montaż  niezbędnej    armatury:    czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania  i  
obiegu instalacji  c.o.,  zawór  trój-  /  czwór-  drogowy,  zawory  przelotowe  i  zwrotne, zespół rurowy, 
izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła 
ciepła, wkład kominowy–tylko w przypadku kotłów gazowych,

d) wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u.

5.  Kocioł  z podajnikiem   automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikujesię do 
dofinansowania w ramach Programu.

6. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 
Programu uznaje się za niekwalifikowane. Przykładowo za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:

a) wykonanie prac  projektowych i uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych 
działań objętych  Programem  (pozwolenie  na  budowę,  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót, opinie 
kominiarskie, itp.),

b) wykonanie robót  budowlanych  lub  towarzyszących  np.  wynikających  z  zaleceń  projektanta lub opinii 
kominiarskiej np. budowa, przebudowa    lub    remont    przewodu    kominowego  (nie dotyczy wkładów 
kominowych kotłów gazowych) lub wentylacyjnego itp.

c) zakup  i  montaż:  odrębnych  filtrów  podczyszczających  spaliny  z  kotła,  przenośnych  urządzeń 
grzewczych, automatyki  pogodowej,   pokojowej   itp.-   nie   będącej   elementem   układu   sterującego 
bezpośrednio przy kotle.

7. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z Budynkiem, w którym zostało zainstalowane.

8. Mieszkaniec powinien posiadać wszelkie niezbędne decyzje/pozwolenia właściwych organów 
umożliwiające montaż Nowego źródła ciepła.

9. W celu uzyskania dotacji Mieszkaniec musi trwale zlikwidować wszystkie dotychczasowe służące 
ogrzewaniu Budynku piece lub kotły ( brak innego źródła ogrzewania c.o.) potwierdzone protokołem utylizacji.
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§ 6.  Sposób wykorzystania i rozliczania Dotacji 

1. W celu udzielenia Dotacji Wójt zawrze z Mieszkańcem Umowę, określającą w szczególności termin 
i sposób wypłaty udzielonej Dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia Inwestycji i gwarantuje 
zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie Dotacji. Mieszkaniec nie otrzyma dotacji na prace 
wykonane przed podpisaniem Umowy.

2. Po zrealizowaniu Mieszkaniec bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie ustalonym w Umowie 
złoży Wójtowi wymagane do rozliczenia Dotacji dokumenty:

1) protokół odbioru końcowego sporządzonego/podpisanego przez Wykonawcę i Mieszkańca wykonującego 
zmianę systemu ogrzewania. Prawidłowość montażu Nowego źródła ciepła musi być potwierdzona przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach.

2) potwierdzenie (protokołem) likwidacji Starego źródła ciepła z podaniem mocy likwidowanego kotła w kW 
(dokument poświadczający zezłomowanie – protokół zezłomowania),

3) fakturę/rachunek wystawiony na rzecz Mieszkańca przez Wykonawcę robót  za demontaż (likwidację) 
Starego źródła ciepła i montaż Nowego źródła ciepła wraz z podaniem mocy w KW i za zakup elementów 
związanych z nowym systemem ogrzewania,

4) potwierdzenie zapłaty Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury/rachunku (potwierdzenie bankowe lub 
inny dokument równoważny potwierdzający zapłatę , np.  KP - kasa przyjmie), dokument potwierdzający 
parametry zamontowanego Nowego źródła ciepła wraz z atestem – certyfikatem, spełniającego wymagania 
ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

5) dokumenty (tj. w tym 2 zdjęcia na CD lub wydruk), dotyczącą udokumentowania Starego źródła ciepła 
i Nowego źródła ciepła, na których będzie widoczna tabliczka znamionowa określająca parametry 
techniczne pieca, specyfikację techniczną, lub inne,

6) oświadczenie Mieszkańca o braku prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, 
zapłaconego w ramach realizacji Inwestycji.

3. Przekazane przez Inwestora dokumenty obligatoryjne, niezbędnedo rozliczenia Dotacji,                       
o których mowa w § 6 ust. 2 muszą uzyskać akceptację Wójta (lub upoważnionych osób) oraz muszą zostać 
złożone w terminie ustalonym przez Wójta i wskazanym w Umowie Dotacji.

4. Dotacja będzie wypłacona Mieszkańcowi po terminowym zrealizowaniu Inwestycji                                           
i przedstawieniu w terminie zgodnym z Umową dokumentów, wymaganych do rozliczenia Dotacji o których 
mowa w § 6 ust. 2.

5. Dotacja będzie wypłacana Mieszkańcowi jednorazowo na podany rachunek bankowy.

§ 7.  Sposób kontroli dotowanej Inwestycji 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli działań Inwestora  w zakresie:

1) realizacji Inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji oraz po zakończeniu 
realizacji,

2) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego 
w którym Inwestor otrzymał Dotację.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

3. Inwestor w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym otrzymał Dotację 
zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Budynku, w którym zainstalowano Nowe źródło ciepła, 
osobom działającym w imieniu Gminy lub na jej zlecenie oraz udostępnić wymagane dokumenty.

4. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie:

1) prawidłowości wykorzystania środków Dotacji zgodnie z postanowieniami Umowy (cel na jaki dotacja 
została przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno - 
emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą,

2) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
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3) przestrzegania parametrów paliwa - stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa, zgodnego z wymaganiami 
określonymi w certyfikacie energetyczno - emisyjnym urządzenia grzewczego (dowodów zakupu lub 
pozyskania zalecanego paliwa).

4) braku wszelkich modyfikacji Nowego źródła ciepła zamontowanego w ramach Programu, umożliwiających 
spalanie odpadów (np. dodatkowego rusztu).

§ 8.  Kara umowna i Zwrot Dotacji 

1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji jeżeli:

1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat licząc 
od końca roku w którym Inwestor otrzymał Dotację.

2) jeżeli w okresie 5 lat licząc od końca roku w którym Inwestor otrzymał Dotację, Nowe źródło ciepła, na 
które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności 
niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji pieca/kotła.

2. W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi, została wykorzystana niezgodnie                                  
z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie 
z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych    (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz. 1870 z późn. zm.) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 9.  Zmiany Regulaminu 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Szerzyny .

2. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1 jest dodatkowo komunikowana Inwestorowi przez 
przesłanie mu nowej treści Regulaminu na adres wskazany przez niego w Umowie. W przypadku zmiany 
Regulaminu Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji 
o zmianie Regulaminu.

 i prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego) do nieruchomości lub lokalu zlokalizowanego na terenie Gminy Szerzyny. 
W przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu, i z treści dokumentu 
potwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalu (np. umowa najmu) nie wynika 
możliwość przeprowadzenia przez odbiorcę końcowego prac wymagana będzie zgoda właściciela 
nieruchomości/lokalu lub/i współwłaścicieli w odniesieniu do współwłasności) na wykonanie ww. prac 
(zgoda właścicieli w postaci oświadczenia oraz nr KW z której będzie wynikało prawo własności -będą 
obligatoryjnym elementem wniosku, składanego przez odbiorcę końcowego). W przypadku, kiedy 
nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, nie może być brana pod uwagę przy udzielaniu Dotacji.
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 Załącznik Nr 1

 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie 
modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie

WNIOSEK

 przystąpienia do udziału w programie dofinansowania modernizacji istniejących kotłowni, 
palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na 
terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie

1. Dane Wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………..

b) adres zamieszkania: ……………………………………………………………….…………

c) adres inwestycji (jeżeli jest inny niż w ppk. b): ……………………………………………..

d) numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………….………...

2. Tytuł prawny do budynku mieszkalnego w którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania 
własność / współwłasność / najem / użytkowanie wieczyste / inne (podać jakie?)*

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

3. Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy

Szerzyny polegającego na modernizacji posiadanej kotłowni, palenisk opalanych paliwem

stałym wysokosprawną i ekologiczną w postaci:

- kotłowni gazowej kondensacyjnej

- kotłowni węglowej (spełniające wymagania dyrektyw UE tzw. „Ekoprojektu”)

4. Dane dotyczące nieruchomości:

a) powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: ………………………………………m2

b) moc obecnego źródła ogrzewania: …………………………………………………... kW

c) moc nowego źródła ogrzewania: …………………………………………………….. kW

d) ilość spalanego paliwa w ciągu roku: ………………………………….………(tony / m3)

e) termin planowanej modernizacji kotłowni (miesiąc, rok): …………………...………..

5. Realizacja programu jest uzależniona od przyznania gminie Szerzyny dotacji ze środków

WFOŚiGW w Krakowie.

6.  Oświadczam, iż jestem świadomy, że kluczowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest 
zlikwidowanie obecnej kotłowni węglowej oraz że moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni 
likwidowanej co najmniej o 20%. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być kotły, które posiadają 
dodatkowy ruszt. Nowy kocioł musi posiadać certyfikat Ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

7. Modernizacja kotłowni węglowych może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy z gminą Szerzyny.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie modernizacji kotłowni zobowiązuję się złożyć do 
Urzędu Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem przyczyny 
rezygnacji.

 Załączniki:

1) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. wypis z Ksiąg Wieczystych, rejestru gruntów, itp.)
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2) W przypadku braku podpisu we Wniosku wszystkich współwłaścicieli - należy załączyć pisemną zgodę 
pozostałych współwłaścicieli budynku na wykonanie Inwestycji,

3) W przypadku prawa do nieruchomości wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego – należy załączyć dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, 
w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania 
Inwestycji (zgodę właściciela) oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości 
Nowego źródła ciepła przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano Dotację.

4) Dokumentacja fotograficzna dotycząca istniejącej kotłowni węglowej (co najmniej dwa zdjęcia)

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

(data) (podpis)
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 Załącznik Nr 2

 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie 
modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 
celowej osobom fizycznym na „Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym 
w indywidualnych budynkach mieszkalnych w gminie Szerzyny w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie województwa małopolskiego” oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

2. Oświadczam, że budynek, w którym planowana jest wymiana c.o. (zwany dalej: budynkiem”) jest 
użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do 
zamontowania ekologicznego źródła ciepła w budynku.

4. Oświadczam, że budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła, (za wyjątkiem pieca 
gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem).

5. Oświadczam, iż jako uczestnik Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Szerzyny, 
działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. 
U z 2014 poz.1182 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: 
gminę Szerzyny oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

6. Oświadczam o zapewnieniu trwałości Nowego źródła ciepła przez 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym wypłacona zostanie dotacja.

7. Oświadczam, że budynek, w którym będzie realizowana inwestycja nie ma technicznej możliwości 
podłączenia się do sieci ciepłowniczej.

8. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli budynku, w którym 
wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez 
komisję powołaną przez Wójta Gminy Szerzyny i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

9. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Szerzyny, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia 
w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i programów 
mogących zainteresować składającego oświadczenie.

10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 
Szerzyny 521.

………………………………

( Data i podpis)
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 Załącznik Nr 3

 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na 
dofinansowaniemodernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny 

z „Programu OgraniczeniaNiskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie

UMOWA nr …….../PONE/…….

 o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej

 Emisji na terenie gminy Szerzyny

zawarta w dniu ……………..…….. roku pomiędzy

Gminą Szerzyny, reprezentowaną

przez Wójta Gminy Szerzyny - Pana Grzegorza Gotfryda, przy kontrasygnacie Skarbnika

Gminy - Pana Andrzeja Sarnę

zwanymi w dalszej części umowy „Gminą”

a

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

zamieszkałym/łą………………………………………………………………………………………….

legitymującym/cą się dowodem osobistym o nr i serii …………….…………………………. ,

wydanym

przez………………………………………………………………………………………………………

PESEL ……………………………………………………………………………………………………

zwanym/ną w dalszej części umowy „Inwestorem”.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową" jest udzielenie dotacji pochodzących

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na

modernizację istniejących kotłowni, palenisk węglowych w ramach programu „ Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie ” w 
budynku oznaczonym nr ….……… położonym 
w ……………………………………,…………………………….. zlokalizowanym na działce/kach 
o numerze ewidencyjnym………………………..……………………. na terenie Gminy Szerzyny

§ 2. 1. Podstawę prawną Umowy stanowi „Regulamin programu dofinansowania modernizacji istniejących 
kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Szerzyny z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na 
terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie, przyjęty Uchwałą nr 
…………Rady Gminy Szerzyny z dnia ………….., stanowiący integralną część  do niniejszej umowy.

2. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

§ 3. 1. Inwestor oświadcza, że:

a) legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości, o której mowa w § 1 Umowy 
wynikającym…………………………………………… i

b) Inwestycja zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz przepisami prawa budowlanego.

2. Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed datą podpisania niniejszej umowy.

3. Inwestor zobowiązuje się do:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 5658



a) Realizacji zadania, zakończenia (zapłaty Wykonawcy za fa/r-ek) i rozliczenia się z Gminą do 
dnia ……………………. roku zgodnie z treścią złożonego wniosku o dotację na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania oraz zapisami Regulaminu;

b) powiadomienia Gminy o terminie zakończenia Inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia 
kontroli zrealizowanej Inwestycji;

c) przedłożenia we wskazanym terminie, o którym mowa w ust. 2 lit. a Umowy wymaganych dokumentów, 
zgodnie z § 6 pkt 2 Regulaminu celem rozliczenia Dotacji;

d) eksploatacji Nowego źródła ciepła ze środków Dotacji zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz przez 
okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał Dotację;

e) zapewnienia przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał Dotację 
pracownikom Gminy lub osobom działającym na jej zlecenie swobodnego dostępu do pomieszczeń 
budynku, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w celu przeprowadzenia kontroli Inwestycji i sposobu jej 
użytkowania;

§ 4. 1. Na podstawie niniejszej umowy Gmina udzieli Mieszkańcowi dotacji w ramach Programu 
dofinansowania zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni opalanej 
paliwem stałym w kwocie do wysokości 50% z WFOŚiGW kosztów kwalifikowanych,  dofinansowanie 
będzie nie większe niż :

a) do kotłowni gazowej kondensacyjnej – 7 500 zł/do Nowego urządzenia,

b) do kotłowni węglowej V klasy – 4 500 zł/do Nowego urządzenia, 

 oraz do 30 % kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie w ramach wkładu gminy Szerzyny ale 
nie więcej niż  2 700 zł na Nowe urządzenie.

2. Wysokość Dotacji wynosić będzie ……..złotych (słownie: ………………………….).

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia Dotacji jest wykonanie Inwestycji w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. 
a oraz przedłożenie w tym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. c, nie później  niż do 
dnia ............. roku.

2.  Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bankowy Inwestora nr 
………….………………….. niezwłocznie po otrzymaniu dotacji przez Gminę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lecz nie później niż do 31.12. ……… r.

§ 6. 1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji:

a) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał Dotację;

b) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji pieca/kotła lub 
dokonania w nim jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych;

2. W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 7. 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz regulamin dotacji.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inwestora i dwa dla Gminy.

 Gmina       Inwestor
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 i prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego) do nieruchomości lub lokalu zlokalizowanego na terenie Gminy Szerzyny. 
W przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu, i z treści dokumentu 
potwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalu (np. umowa najmu) nie wynika 
możliwość przeprowadzenia przez odbiorcę końcowego prac wymagana będzie zgoda właściciela 
nieruchomości/lokalu lub/i współwłaścicieli w odniesieniu do współwłasności) na wykonanie ww. prac 
(zgoda właścicieli w postaci oświadczenia oraz nr KW z której będzie wynikało prawo własności -będą 
obligatoryjnym elementem wniosku, składanego przez odbiorcę końcowego). W przypadku, kiedy 
nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, nie może być brana pod uwagę przy udzielaniu Dotacji.
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