
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR ……………  
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE 

 
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę 
źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze 

Niżne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w 

związku z art.403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: 

Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) - Rada Gminy Łapsze Niżne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

   Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę źródła ciepła  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze Niżne ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały. 

§ 2. 

Regulamin określa warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do 

dofinansowania, tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji , sposób jej rozliczania oraz 

kontroli wykonywanego zadania. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

 

                                                                                                               Zdzisław Majerczak 

 

 

 

 

 
                                                                                                            



UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) 
na wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Łapsze Niżne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

 

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków udzielania dotacji (w formie refundacji) do 

wymiany starych kotłów, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w tym 

kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji, 

sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywanego zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik nr 1 do 

                                                                                                                  Uchwały Nr ……………...\ 
                                                                                                                  Rady Gminy Łapsze Niżne 

                                                                                                                   z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
 

REGULAMIN 

 

udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę źródła ciepła  
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze Niżne ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

 
 

§ 1. 
 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia użytych w nim 

wyrażeń: 

1) „Plan” – rozumie się przez to „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy 

Łapsze Niżne zatwierdzony Uchwałą nr XIX-163/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z 

dnia 23 czerwca 2016 r. 

2) „Urząd” – Urząd Gminy Łapsze Niżne, 

3) „Gmina” – należy przez to rozumieć Gminę Łapsze Niżne, 

4) „Budynek mieszkalny jednorodzinny” - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.), 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, 

5) „Zainteresowany Podmiot” – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie Dotacji 

w ramach Programu Gminnego, legitymująca się tytułem prawnym do 

nieruchomości położonej na terenie Gminy, wynikającym z prawa własności, 

6) „Inwestor” – Zainteresowany Podmiot, który pozytywnie przeszedł weryfikację 

przed rozpoczęciem inwestycji i znalazł się na Liście Inwestorów, 

7) „Stare źródło ciepła” – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe, 

8) „Nowe źródło ciepła” – urządzenie służące do zapewnienia ciepła w budynku 

mieszkalnym, w tym: 



a) wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła (kotły i miejscowe ogrzewacze 

pomieszczeń), spełniające odpowiednie kryteria i normy emisyjne, w tym 

charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej  

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

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

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla produktów związanych z energią, znajdujące się  na liście 

niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (drewno, pellet) 
www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/. 

b) wewnętrzne instalacje w budynku. 

9) „Program” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 

poziomu niskiej emisji – SPR. 

10) „Program Gminny” – program udzielania Dotacji Inwestorom na rzecz wymiany 

Starych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła, finansowany za pomocą środków 

uzyskanych przez Gminę w ramach Programu. 

11) „Dotacja”  –  bezzwrotne  dofinansowanie  udzielane  Inwestorowi  przez  Gminę  

 w  ramach Programu Gminnego na podstawie Umowy, 

12) „Audyt energetyczny” – 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, wykonaną przed realizacją 

Projektu wg. Metodyki przyjętej przez IZ RPO WM, będącej załącznikiem do 

Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 4. Oś 

Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

– SPR, 

13) „Umowa” – dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem a Gminą, 

określająca warunki i wysokość udzielanej dotacji, 

14) „Deklaracja” – deklaracja złożona przez Zainteresowany Podmiot zawierająca 

informacje stanowiące podstawę do opracowania Listy zainteresowanych 

dofinansowaniem wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, 

15) „Lista zainteresowanych dofinansowaniem” – sporządzona przez Gminę lista 

Zainteresowanych Podmiotów. 

16) „Lista Inwestorów” – sporządzona przez Gminę lista Inwestorów, których 

Deklaracje pozytywnie przeszły weryfikację realizowaną przez Referat Inwestycji  

http://www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/


i Rozwoju Urzędu oraz względem których przeprowadzono Badania wykazujące 

zasadność zawarcia Umowy. 

17) Proces modernizacji energetycznej – zrealizowanie inwestycji zwiększających 

efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię (np. 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych, 

stropów, dachu), których zasadność wynika z przeprowadzonego audytu 

energetycznego. 

 

§ 2. 
 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udzielania Dotacji Inwestorom w ramach Programu Gminnego 

na cele realizacji prac związanych z wymianą Starych źródeł ciepła na Nowe źródła 

ciepła. 

2. W ramach Programu Gminnego dopuszczalne jest udzielenie Dotacji Inwestorom 

stanowiącym właścicieli budynków jedno- i wielorodzinnych wykorzystywanych na cele 

mieszkaniowe. 

3. W ramach Programu Gminnego nie jest dopuszczalne udzielanie Dotacji na zakup  

i montaż źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach. 

4. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek.  

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do 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 inwestycji 

wskaźników. 
 

§ 3. 
 

Cele Programu Gminnego 

Celem Programu Gminnego jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w budynkach stanowiących 

własność Inwestorów. 

 

§ 4. 
 

Forma i wysokość dofinansowania do modernizacji źródła ciepła 

1. Dofinansowanie  do  nowych  urządzeń  grzewczych  będzie  przekazywane   

maksymalnie  do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny 

energetycznej budynku i będzie wynosiło: 

1)  550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 

energetycznej, 



2)  500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej  

w ocenie energetycznej, 

3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej  

w ocenie energetycznej, 

4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie 

energetycznej. 

5) Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła: 

a) nie więcej niż 8 000,00 zł/Nowe źródło ciepła w przypadku budynku 

jednorodzinnego, 

b) nie więcej niż 10 000,00 zł/Nowe źródło ciepła w przypadku budynku 

wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla 

więcej niż jednego lokalu; 

6) W przypadku konieczności poniesienia wydatków na instalację wewnętrzną niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu 

środków dofinansowania: 

a) maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego, 

b) do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali 

mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2
 

ogrzewanej powierzchni. 

2. Wysokość dotacji będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem 

maksymalnych kwot dotacji, wyników ocen energetycznych, faktycznie 

poniesionych wydatków kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie 

dostarczonych przez Inwestora faktur oraz zasad projektu. 

3. Dotacją nie są objęte koszty poniesione przez Inwestora przed podpisaniem 

Umowy 

z Gminą. 

4. Inwestor dokonuje doboru nowego źródła ciepła na podstawie przeprowadzonego 

audytu energetycznego i zaleceń audytorskich. 

 

§ 5. 
Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie Gminnym oraz procedura przyznania 

Dotacji 

1. Po złożeniu wstępnej deklaracji udziału Wnioskodawca zostaje umieszczony na 

liście zainteresowanych dofinansowaniem i zgłoszeniem do wykonania audytu 

energetycznego. Złożenie Deklaracji jest równoważne z wyrażeniem zgody na 

przeprowadzenie oceny energetycznej.  



2. Miejsce na Liście zainteresowanych dofinansowaniem oraz Liście Inwestorów nie 

może być przedmiotem zbycia, zmiany lub przejęcia przez inne podmioty. 

3. Wnioskodawca na czas przeprowadzania audytu zobowiązany jest umożliwić 

audytorowi przeprowadzenie oględzin nieruchomości, w tym wykonanie 

dokumentacji fotograficznej starego źródła ciepła, systemu rozprowadzania ciepła 

po 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 zobowiązany jest do: 

1) Wykonania wizji lokalnej i oceny stanu istniejącego budynku, w tym 

dokumentacji fotograficznej, 

2) Wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

3) Określenia zaleceń termomodernizacyjnych budynku, obejmujących zakres prac 

termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia 

minimalnych wymogów (wskaźnik EPH+W), 

4) Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego, 

5) Wskazania zaleceń w zakresie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. 

5. Audyt energetyczny wykaże czy wymagane jest przeprowadzenie procesu 

modernizacji budynku oraz określi jego zakres. 

6. Po zapoznaniu się z audytem energetycznym i akceptacją jego wyników w celu 

przystąpienia do programu Inwestor składa kompletny i poprawnie wypełniony wniosek, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

7. Do wniosku należy dołączyć: 

1) 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). 

8. W przypadku braku zgody na wykonanie termomodernizacji wymaganej dla danego 

budynku w audycie energetycznym należy pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Łapsze 

Niżne rezygnację z dalszego udziału w projekcie. 

9. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału w Programie Gminnym, Inwestor nie jest 

zobowiązany do zwrotu kosztów za przeprowadzone audytu energetycznego,  

z zastrzeżeniem, że wyniki audytu będą archiwizowane w Urzędzie i nie będą 

udostępniane mieszkańcom. 

10. Wnioskodawca zostanie wykreślony z listy Inwestorów jeżeli wynik audytu wykaże, że 

pomimo zaleceń termomodernizacyjnych budynek nie spełnia minimalnego standardu 

efektywności energetycznej w przypadku budynku jednorodzinnego – 

EPH+W<150kWh/m
2
/rok oraz budynku wielorodzinnego - EPH+W<135kWh/m

2
/rok. 



11. W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy 

wody istnieje możliwość wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo 

przekroczenia  EPH+W pod warunkiem (spełnione łącznie), iż: 

1) Przeprowadzony w budynkach audyt energetyczny,  wykazał 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/m
2/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) dla 

sieci elektroenergetycznych. Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o 

bardzo dobrej izolacyjności. 

2) Mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskiwania ciepłej 

wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła.  

12. Udzielenie i rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

13. Umowa obejmuje w szczególności zobowiązanie Inwestora do:  

1) wykonania zaleceń przedłożonych przez wykonawcę Audytu energetycznego, 

2) zapewnienia sporządzenia stosownej dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych 

decyzji administracyjnych (o ile są wymagane dla realizacji Nowego źródła ciepła), 

3) demontażu Starego źródła ciepła i dostarczenia odpowiedniego dokumentu 

potwierdzającego jego utylizację, 

4) zastąpienia Starego źródła ciepła Nowym źródłem ciepła, 

5) eksploatacji Nowego źródła ciepła zgodnie z następującymi wymaganiami: 

a) użytkowanie wyłącznie Nowego źródła ciepła jako podstawowego źródła 

ciepła w budynku, 

b) brak nieuprawnionych modyfikacji Nowego źródła ciepła 

umożliwiających spalanie odpadów (np. poprzez dorobienie 

dodatkowego rusztu), 

c) przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta 

Nowego źródła ciepła w instrukcji użytkowania urządzenia, 

zabezpieczone zgodą Inwestora na pobranie i zbadanie parametrów 

próbki paliwa przez upoważnionego przedstawiciela Gminy, 

d) zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału w celu jego 

ochrony przed zawilgoceniem (o ile dotyczy w danym przypadku), 

e) umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom Gminy lub 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do budynku 



mieszkalnego, w którym wykonane będą działania objęte Programem 

Gminnym do 5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez IZ RPO 

WM na rzecz Gminy, w celu przeprowadzenia kontroli zgodności 

wykonania oraz eksploatacji Nowego źródła ciepła z Umową oraz 

niniejszym Regulaminem. 

14. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej Inwestor jest zobowiązany 

dostarczyć do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych dokumentacje potwierdzającą 

wykonanie prac (min.. rachunki/faktury opatrzone danymi Inwestora) oraz udostępnić 

nieruchomość w celu kontroli przeprowadzonego procesu. 

15. Inwestor wybiera wykonawcę, który zrealizuje inwestycję, zgodnie z określonymi 

przepisami. 

16. Dobór i zakup nowego źródła ciepła w ramach projektu spoczywa wyłącznie na 

Inwestorze. 

17. Zawarcie Umowy (wg zał. nr 2 do niniejszego regulaminu) stanowi podstawę do 

rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie 

Dotacji. 

18. Przekazanie Dotacji Inwestorowi przez Gminę odbywa się na podstawie wniosku wg 

załącznika nr 1 do Umowy oraz faktur złożonych przez Inwestora Gminie, 

potwierdzających poniesienie przez Inwestora wydatków na Nowe źródło ciepła. 

 

 

§ 6. 
Wybór Inwestorów 

1. Wnioski rozpatruje się do wysokości środków przeznaczonych Gminie w ramach projektu. 

2. Wnioskodawcy niezakwalifikowani na listę Inwestorów ze względu na przewidziane 

limity w projekcie wpisani zostaną na listę rezerwową. 

3. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście Inwestorów, zostanie ono uzupełnione  

o Wnioskodawcę z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń. 

 
  

§ 7. 
 

Zakres wydatków kwalifikowanych 

Wydatki kwalifikowane stanowią poniesione przez Inwestora wydatki związane  

z zakupem i instalacją Nowego źródła ciepła, przy czym maksymalny poziom 

przedmiotowych kosztów określa § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 8. 
 

Sposób kontroli dotowanej inwestycji 



1. Niezależnie od postanowień zawartych Umów, Inwestor zobowiązany jest do 

umożliwienia Gminie oraz Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

przeprowadzenia kontroli w zakresie: 

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

zakończeniu w okresie trwałości projektu tj. przez okres 5 lat od daty płatności końcowej 

dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz Gminy, 

2) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie do 5 lat od daty płatności 

końcowej dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz Gminy, 

3) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. 

dorobiony dodatkowy ruszt), 

4)  wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego źródła ciepła, 

5) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia  

w instrukcji  użytkowania urządzenia, 

6) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed 

zawilgoceniem (jeśli dotyczy). 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wg zał. nr 3 do Regulaminu). 

 
 

§ 8. 
 

Zwrot dotacji 
 

1. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu Dotacji w przypadku naruszenia Umowy,  

       w tym w przypadku: 

1) zdemontowania Nowego źródła ciepła w terminie do 5 lat od daty płatności końcowej 

dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz Gminy, 

2)  modyfikacji Nowego źródła ciepła w terminie do 5 lat od daty płatności końcowej 

dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz Gminy, w tym poprzez zamontowanie 

dodatkowego rusztu, 

3)  braku przeprowadzenia zaleconych działań termomodernizacyjnych w budynku. 

 

 


