
 

 

UCHWAŁA NR XII/166/2015 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego  zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej 

z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Wieliczka” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym  

na ogrzewanie proekologiczne - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Wieliczka 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala 

co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu 

gminy na realizacje zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka" - polegających 

na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – 

współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych na terenie 

Gminy Wieliczka, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 8138



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/166/2015 

Rady Miejskiej w Wieliczce 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

§ 1. Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu gminy  

na realizacje zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka" - polegających 

na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – 

współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych  

na terenie Gminy Wieliczka, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” polegających na zmianie 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

i mieszkaniach w Gminie Wieliczka, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji, 

sposób jej wykorzystania i rozliczenia. 

2. Prawo do dotacji przysługuje osobom fizycznym nie posiadającym statusu przedsiębiorcy. 

3. Dotacja udzielana osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny 

w budynkach mieszkalnych w Gminie Wieliczka nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

4. Dotacja udzielona jest ze środków pozyskanych przez Gminę Wieliczka z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z którego pozyskano środki. 

5. Dotacja jest udzielana jednorazowo na dany budynek. 

§ 2. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mówi się o: 

1. Programie – Program Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez 

Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”; 

2. Planie – rozumie się przez to „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka”; 

3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce; 

4. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; 

5. Funduszu – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie; 

6. Inwestorze – rozumie się przez to właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, najemcę 

budynku mieszkalnego lub inny podmiot władający nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Wieliczka; 

7. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 

niech działalności gospodarczej; 

8. Dostawcy – rozumie się przez to producenta/pośrednika, od którego Inwestor może dokonać zakupu 

nowego źródła ciepła; 

9. Starym źródle ciepła – rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe 

centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła opalane paliwem stałym; 

10. Nowym źródle ciepła – rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła spełniające 

kryteria określone w Programie – kocioł gazowy, wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę, kolektory 

słoneczne; 

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 
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a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, 

badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 

zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 

o dofinansowanie; 

b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla 

źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016; 

c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może 

posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

11. Ankiecie uczestnictwa w Programie – rozumie się przez to złożony przez Inwestora dokument 

zawierający informacje stanowiące podstawę do opracowania Planu; 

12. Liście rankingowej – rozumie się przez to listę Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszczących 

się w limitach środków finansowych przeznaczonych na dany etap realizacji Planu; 

13. Umowie – rozumie się przez to dwustronną umowę podpisywaną pomiędzy Inwestorem a Gminą 

Wieliczka reprezentowaną przez Burmistrza, określającą warunki związane z realizacją Planu; 

14. Wariancie – rozumie się przez to zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych 

w Regulaminie; 

15. Kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to zakres prac, na podstawie których ustalane jest 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. 

§ 3. Cele Programu 

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania 

paliw stałych w budynkach stanowiących własność Inwestora. 

2. Cele Programu zbieżne są z priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności: 

2.1. Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania 

preferencyjnych kredytów i pożyczek; 

2.2. Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

2.3. Ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

3. Program realizowany w następujących wariantach: 

3.1. Wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła węglowe nowej generacji; 

3.2. Wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych; 

3.3. Wymianę kotłów węglowych z podajnikiem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych; 

3.4. Wymianę źródeł ciepła opalanych drewnem (kominków na drewno) na nowe źródła ciepła w postaci 

kotłów gazowych. 

3.5. Wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na ogrzewanie elektryczne; 

3.6. Wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów na olej. 

§ 4. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła. 

1. Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej 

wartości do: 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła 

(wymiana kotłów) z tym, że ostateczna wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od przyznanej dotacji 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Pozostałą część kosztów do 100% przedsięwzięcia ponosi Inwestor. 
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3. Program przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła pod warunkiem otrzymania przez 

Gminę na ten cel dotacji z WFOŚiGW. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu uchwały 

WFOŚiGW przyznającej dotację dla Gminy Wieliczka. 

4. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane określone w § 6 niniejszego Regulaminu poniesione 

w ramach podpisanej umowy. 

5. Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą przyjęcia uchwały WFOŚiGW przyznającej dotację 

 dla Gminy Wieliczka. 

6. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz 

wyboru dostawcy i instalatora. 

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Planie oraz procedura przyznania dotacji 

1. Warunkiem przystąpienia do Planu jest złożenie wniosku do Burmistrza o udział w Programie. 

2. Termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, 

poprzez stronę internetową www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka. 

3. W przypadku wykorzystania środków przeznaczonych na Plan w danym roku, Gmina ogłosi terminy 

kolejnych naborów wniosków przy zachowaniu zasad, określonych w ust. 2. 

4. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełnienia warunków programu odbywać się będzie 

w Urzędzie. 

5. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, 

z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę 

uczestnictwa w Programie na dany rok. 

6. Składając wniosek, Inwestor: 

6.1.Przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana 

inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów i budynków – nie starszy niż 

3 miesiące), 

6.2 Załącza do wniosku zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą 

systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy – w przypadku 

współwłasności, 

6.3 Przedkłada pisemną zgodę właściciela na przystąpienie do Programu oraz umowę najmu budynku 

mieszkalnego/mieszkania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy – w przypadku gdy 

Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości. 

6.4.Składa oświadczenie, że: 

- nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka 

opalanego drewnem. 

7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 

podlegają odrzuceniu. 

8. Pozytywnie zweryfikowane wnioski, określone w ust. 1 utworzą listę rankingową, którą zatwierdza 

Burmistrz. 

9. Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zmiany, przejęcia przez inne osoby. 

10. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymania przez Inwestora dofinansowania na ten sam rodzaj 

inwestycji w ramach innych dotacji udzielonych przez Gminę Wieliczka na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczny. 

11. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest: 

- likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem 

stałym za wyjątkiem: 

a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 

b) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, 
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c) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca 

z przewodem kominowym 

d) kominka opalanego drewnem. 

- brak innego źródła ogrzewania z zastrzeżeniem tiret 1 lit. d. 

12. Inwestor zobowiązany jest na minimum 30 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, zgłosić do 

Urzędu zamiar rozpoczęcia robót. 

13. Do obowiązków Inwestora należy: 

a) zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę (np. dot. wewnętrznej instalacji gazowej) lub inne 

uzgodnienia, 

b) zgłoszenie rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, o ile jest to wymagane. 

13. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą 

Wieliczka a Inwestorem, w której zostaną określone: 

- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki 

dotacji, 

- termin wykorzystania dotacji, 

- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty. 

14. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych 

na udzielenie dotacji 

15. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie do 30 września każdego roku, w którym obowiązuje 

Program. 

16. Po zrealizowaniu zadania wnioskodawca złoży w terminie 30 dni od jego zakończenia, lecz nie później 

niż do 30 września danego roku wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami: 

a) zaświadczeniem o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła 

ogrzewania – zawierającym informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji 

kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (w kW) zdemontowanego i zainstalowanego 

źródła ciepła, sporządzonym przez przedsiębiorcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania 

b) aktualnym dokumentem – certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez laboratorium badawcze 

posiadające akredytację Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego, 

c) warunkami technicznymi na dostawę gazu wydanymi przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu - 

w przypadku montażu kotła gazowego, 

d) warunki przyłączenia dla ogrzewania elektrycznego, 

e) 3 szt. kserokopii zapłaconych faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki - oryginały do 

wglądu. W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy 

przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz 

zakupionej armatury. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami 

Programu. 

17. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez 

upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania 

przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. 

18. Inwestor umożliwi wstęp do budynku mieszkalnego, w którym wykonane będą działania objęte 

Programem do 5 lat po zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania, osobom upoważnionym przez Burmistrza 

lub Fundusz, w celu sprawdzenia i udokumentowania funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

19. Inwestor zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i Polskimi Normami. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 8138



20. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 5 lat. Inwestor 

nie może dokonać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego 

uzgodnienia i powiadomienia gminy. Inwestor nie może zamontować w instalacji innego, w tym również 

dodatkowego źródła ciepła. 

21. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w okresie do 5 lat od odbioru 

końcowego robót związanych z montażem, kolejni właściciele budynku /lokalu mieszkalnego nabywają prawa 

i obowiązki wynikające z zawartych umów. 

22. Inwestor zapłaci za inwestycję, a następnie Gmina przekaże dotację Inwestorowi, po otrzymaniu faktur 

i innych wymaganych dokumentów na zasadach określonych w Regulaminie. Inwestor zobowiązany jest  

do umieszczenia na zamontowanym urządzeniu naklejki świadczącej o dofinansowaniu zadania ze środków 

WFOŚiGW w Krakowie, którą otrzyma od Urzędu wraz z pismem informującym o przyznaniu dotacji. 

§ 6. Zakres kosztów kwalifikowanych 

1. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności: 

1.1. Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę: 

- demontaż starego źródła ciepła, 

- zakup i montaż nowego źródła ciepła, 

- 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, 

- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 

1.2.Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym: 

- demontaż starego źródła ciepła, 

- podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, 

- wewnętrzna linia zasilania. 

2. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 1, zakres kosztów kwalifikowanych będzie 

każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych. 

3. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 

Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.: 

3.1. Uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych Programem. 

3.2. Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, 

np. montaż wkładu kominowego w przypadku kotła węglowego. 

3.3. Budowa, przebudowa lub remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwo stałe. 

3.4. Zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – jako elementu dodatkowego wyposażenia. 

§ 7. Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako nowe źródło ciepła do Programu 

Określa się warunki dopuszczenia kotłów węglowych nowej generacji do Programu w następujący sposób: 

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 

a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, 

badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 

zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 

o dofinansowanie; 

b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla 

źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016; 
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c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może 

posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

§ 8. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu 

1. Nieprzystąpienie przez Inwestora do zawarcia umowy, o której mowa w Programie, uznaje  

się za rezygnację z udziału w Programie. 

2. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu. 

3. Gmina ma prawo wykluczyć z udziału w Programie Inwestora, który złamał, bądź nie dopełnił warunków 

umowy lub Regulaminu. 

4. Jeżeli, w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Inwestor usunie nowe źródło ciepła, zainstaluje inne 

(drugie) źródło c.o. bądź zaniecha z korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania paliwem 

węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji 

(nie dotyczy wymiany urządzeń na urządzenia tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem). 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta 

i Gminy w Wieliczce lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka,  

ul. Powstania Warszawskiego 1. 

2. W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego 

pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku 

uważa się dzień doręczenia od Urzędu. 

3. Wszelkie dokumenty związane z Programem udostępniane będą na bieżąco w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Wieliczce – w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu: 

www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka. 

4. Program realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten 

cel w danym roku. 

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł. 

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu 

wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

- - wzór - 

UMOWA nr ………………………… 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” 

w budynku mieszkalnym położonym 

w ………….............................................................................……….., 

zawarta w dniu …………………………….. w Wieliczce, 

pomiędzy: 

Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce ,32-020 ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – …………………. 

przy 

kontrasygnacie  – ………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Gminą ”, 

NIP ………………………………... 

REGON …………………………… 

a 

Panią/Panem* ………………………, zam. 

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

Nr PESEL …………………………….. 

Zwaną/ym dalej Inwestorem. 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem budynku mieszkalnego położonego w………..…………… obręb 

............... jednostka ewidencyjna……........……………………………lub Inwestor oświadcza, że jest 

współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego w ………….…………. obręb ...............jednostka 

ewidencyjna………………........................................................i jako współwłaściciel tej nieruchomości 

oświadcza, że posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania opisanego 

poniżej, na zawarcie umowy o udzielenie dotacji i przekazanie dotacji wyłącznie dla 

…………………………………………lub Inwestor oświadcza, że jest najemcą budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego w ………......................………… obręb…………….jednostka ewidencyjna……............. 

2. W oparciu o Uchwałę Nr …………. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia ……….. 2015r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczka” polegających na zmianie 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy 

Wieliczka, zwanym dalej Planem, Gmina Wieliczka udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego  

na paliwie stałym na: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie proekologiczne na paliwo stałe*, planowanej do realizacji 

w budynku mieszkalnym, o którym mowa w ust. 1. 

3. Dotacją objęte są koszty kwalifikowane poniesione podczas realizacji zadania, tj.: 

- dla kotłów węglowych/gazowych* - 

a) demontaż starego źródła ciepła, 
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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) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 

4. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 3, zakres kosztów kwalifikowanych będzie 

każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych. 

§ 2.  

Sposób wykonywania zadania 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia.......................... do dnia........................ 

2. Inwestor zobowiązany jest na minimum 30 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zgłosić  

do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Wieliczce zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz 

wyboru dostawcy i przedsiębiorcy, który dokona wymiany systemu ogrzewania. 

4. Inwestor oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację 

zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczka”, polegających na 

zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na 

terenie Gminy Wieliczka. 

2) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, 

3) zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji i na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

5. Inwestor zobowiązany jest zlikwidować wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece lub kotły c.o. 

opalane paliwem stałym, za wyjątkiem: 

a) pieców kaflowych wykorzystywanych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 

b) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, 

c) pieców objętych ochroną konserwatora zabytków, 

d) kominków opalanych drewnem, w przypadkach, gdy nie są one przedmiotem zmiany systemu ogrzewania. 

6. W przypadku zachowania źródeł ogrzewania, o których mowa w ust. 5 lit. a – c, Inwestor zlikwiduje 

połączenie pieca z przewodem kominowym. 

7. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją zadania. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego 

i warunków realizacji zadania pod warunkiem zachowania celu zadania zawartego we wniosku o udzielenie 

dotacji. W takim wypadku kwota dotacji dotyczyć będzie faktycznie zrealizowanego zadania , jednakże 

nie więcej niż kwota wskazana w § 3 ust.1 umowy. 

9. Zmiana, o której mowa w ust. 8 wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 3.  

Wysokość dotacji, całkowity koszt zadania oraz sposób jej wypłaty 

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania w wysokości: 
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do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła z tym, 

że ostateczna wysokość przekazanej dotacji jest uzależniona od przyznanej dotacji przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Program przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła pod warunkiem otrzymania przez 

Gminę na ten cel dotacji z WFOŚiGW. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu uchwały 

WFOŚiGW przyznającej dotację dla Gminy Wieliczka. 

3. Pozostałą część kosztów do 100% przedsięwzięcia ponosi Inwestor, uwzględniając § 3 ust. 1 umowy. 

4. Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przedłożenia dokumentów określonych 

w § 4 ust. 1 i zatwierdzenia kwoty dotacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 4, w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub przelewem na konto wskazane we wniosku 

o udzielenie dotacji. Gotówka nie podjęta w określonym wyżej terminie zostanie przesłana na adres wskazany 

przez Inwestora jako adres zamieszkania po potrąceniu opłaty pocztowej/przelewem na konto Inwestora  

Nr ……………………….……………………........./przelewem na konto wskazane we wniosku o udzielenie 

dotacji.* 

§ 4.  

Rozliczenie dotacji 

1. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia ……. roku, Inwestor przedłoży w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Wieliczce wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami: 

- zaświadczeniem o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła 

ogrzewania – zawierającym informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji 

kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (w kW) zdemontowanego i zainstalowanego 

źródła ciepła, sporządzonym przez przedsiębiorcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania, 

- warunkami technicznymi na dostawę gazu, wydanymi przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu – 

w przypadku kotłów gazowych, 

- 3 szt. kserokopii zapłaconych faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki (oryginały do 

wglądu). W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, Inwestor 

przedłoży odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej 

armatury, 

- aktualnym dokumentem – certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez laboratorium badawcze 

posiadające akredytację Centrum Akredytacji – w przypadku kotłów węglowych. 

2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu. 

3. Dla potwierdzenia wykonania zadania w terminie i zakresie zgodnym z niniejszą umową, Inwestor 

przedłoży stosowne dokumenty charakteryzujące dokonaną zmianę systemu ogrzewania, określoną w pkt III 

wniosku o udział w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczka” złożonym przez Inwestora.  

W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania, Gmina zastrzega sobie prawo  

do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania w całości. 

4. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji jest protokół z oględzin przeprowadzonych przez 

upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania oraz funkcjonowania 

przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. 

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wypłatę dotacji, Gmina wezwie pisemnie Inwestora  

do jego uzupełnienia w terminie do 14 dni od daty złożenia w/w wniosku. 

6. Niezastosowanie się przez Inwestora do wezwania w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma może być 

podstawą do odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących nie wykonanie zadania, Inwestor niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 

w Wieliczce. 
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§ 5.  

Kontrola zadania 

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Inwestora, w tym wydatkowania 

przyznanej dotacji . 

2. Inwestor umożliwi osobom upoważnionym przez Burmistrza lub Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wstępu do budynku mieszkalnego, w którym wykonane będą 

działania objęte Programem w okresie do 5 lat po zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania, celem 

sprawdzenia i udokumentowania funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z Regulaminem. 

3. Minimalny zakres kontroli obejmować będzie: 

- trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego 

dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku; 

- weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony 

dodatkowy ruszt); 

- warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; 

- weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez 

producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania 

parametrów próbki paliwa. 

4. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w okresie do 5 lat od odbioru 

końcowego robót związanych z montażem, Inwestor zobowiązany jest do zawarcia w umowie na podstawie 

której następuje zbycie budynku/mieszkania postanowienia, że nabywca wstępuje we wszystkie prawa 

i obowiązki wynikające z niniejszej umowy o dotację celową. W przypadku braku odpowiedniego postanowienia 

w umowie Inwestor zobowiązany będzie do zwrotu dotacji na zasadzie § 6. Umowy. Gmina Wieliczka wyraża 

zgodę na wstąpienie nabywcy w prawa i obowiązki Inwestora. 

§ 6.  

Zwrot udzielonej dotacji i naliczanie odsetek 

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w wypadku jeżeli w okresie do 5 lat od zakończenia zadania Inwestor 

usunie nowe źródło ciepła, na realizację którego została udzielona dotacja, zainstaluje inne (drugie) źródło c.o., 

bądź zaniecha korzystania z paliw ekologicznych lub odmówi poddania się kontroli w okresie 5 lat  

od zakończenia realizacji zadania, o czym mowa w § 5. 

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia naruszeń o których 

mowa w ust. 1. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazana będzie na rachunek bankowy Gminy Wieliczka 

o numerze ……... w Wieliczce lub gotówką do kasy Urzędu. 

3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust 2, wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej, naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych i przekazane na rachunek bankowy Gminy Wieliczka o numerze ….. lub gotówką do kasy Urzędu. 

§ 7.  

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których 

nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1 i zwrot środków 

finansowych strony określą w sporządzonym protokole. Protokół wymaga podpisu obu Stron umowy. 
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3. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę Wieliczka ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy. W takim przypadku Inwestor zobowiązany 

jest do zwrotu całości otrzymanej dotacji zgodnie z § 6 niniejszej Umowy. 

4. W przypadku rezygnacji przez Inwestora z realizacji zadań, o których mowa w niniejszej umowie, Gmina 

Wieliczka nałoży karę umowną w wysokości 1 000 zł. 

§ 8.  

Odmowa wypłacenia dotacji 

Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia: 

1) niewykonania prac określonych w § 1. 

2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki  

do wniosku o wypłatę dotacji. 

3) niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, o ile zmiana terminu umowy 

nie zostanie wprowadzona w drodze aneksu na wniosek Inwestora złożony w terminie do …………….… 

(przed upływem terminu realizacji zadania określonym w § 2 ust. 1 umowy). 

4) niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

§ 9.  

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz uchwały, 

o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą 

starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie 

właściwego ze względu na siedzibę Gminy Wieliczka sądu powszechnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym trzy 

egzemplarze umowy dla Gminy Wieliczka, jeden egzemplarz umowy dla Inwestora. 

* właściwe wpisać 

Gmina:        Inwestor: 

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

Inwestor, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014r. poz. 1182) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gminę Wieliczka 

wyłącznie dla potrzeb Planu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego 

działania - w tym przekazywania danych osobowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanoniczna 12, 31-002 Kraków. Zgoda na przetwarzanie danych jest 

dobrowolna; Inwestor został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych  

i ich poprawiania. 

        

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

         podpis Inwestora 

Załącznik: 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 8138



1. Wniosek Inwestora o dofinansowanie działań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Wieliczka” wraz z załącznikami. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

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

(miejscowość) (data) 

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

(nazwisko i imię Inwestora) 

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

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

(adres Inwestora) 

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

(numer telefonu) 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 

ul. Powstania Warszawskiego 1 

32-020 Wieliczka 

 

WNIOSEK 

o udział w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” 

Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i Imię: 

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

2. Adres 

zamieszkania:…………………...……………………………………………….............................…… 

3. PESEL:……………………………………………………………………..………................................…

…… 

4. Numer 

telefonu*:………………………………………………………..............................…………………... 

5. Sposób przekazania dotacji: 

a. przelewem na konto Wnioskodawcy nr ……………………………………........ 

b. przelewem na konto: (nazwa posiadacza rachunku) …………………….......... 

(nr konta posiadacza rachunku) …………………...………………………............. 

Wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest rachunkiem wnioskodawcy i wnioskodawca 

wyraził zgodę na pobranie należnej dotacji przez pełnomocnika/posiadacza rachunku. 

Patrz uwaga oznaczona: ***) 

c. jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: gotówką w kasie. 

6. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

7. własność/współwłasność,  

8.  najem,  
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9. inne (określić jakie)………........………………… 

 

 

Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na proekologiczne: 

Miejscowość …………… kod pocztowy ……............…ulica …… nr domu …… nr mieszkania ............. 

Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne: 

1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

2. □ stary kocioł opalany węglem o mocy (kW): …….… 

3. □ kocioł węglowy z podajnikiem o mocy (kW): ….….. 

4. □ piece kaflowe sztuk: …….. o mocy (kW)………. 

5. □ kominek na drewno o mocy (kW): …..….. 

6. Ilość paliwa stałego/węgla zużyta w sezonie grzewczym ..../...... roku ………………… ton 

7. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania (zaznaczyć poprzez postawienie znaku 

„X”) 

□ kocioł nowej generacji opalany węglem o mocy do ….…. kW 

□ kocioł nowej generacji opalany biomasą o mocy do ……. kW 

□ kocioł gazowy o mocy do …….... kW 

8. Planowany termin modernizacji (data zakończenia): ……………..…………………… 

9. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ….................................................... zł. 

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Wieliczka” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym  

na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych w Gminie Wieliczka – współfinansowanych  

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

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjętego uchwałą nr …….. Rady 

Miejskiej w Wieliczce z dnia ……….. 2015r. oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

a) Nie posiadam w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana systemu ogrzewania, drugiego 

źródła ciepła (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego 

drewnem**). 

b) Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

c) Nie otrzymałem nigdy/otrzymałem** wcześniej dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania  

na proekologiczny w ramach innej dotacji udzielonej przez Gminę Wieliczka. 

d) W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie tym 

niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce. 

Załączam**: 

10. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja 

(aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów i budynków - nie starszy niż 3 miesiące) 

11. Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania 

wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy***. 
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12. Umowę najmu budynku mieszkalnego wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz 

wnioskodawcy**** 

13. inne (określić jakie) ….........…………………………................................ 

 

* dane nieobowiązkowe 

** właściwe zaznaczyć 

*** w przypadku współwłasności nieruchomości 

**** w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości 

     

    (Data i podpis Inwestora) ………………………………………. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

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

(miejscowość) (data) 

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

(nazwisko i imię Inwestora) 

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

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

(adres Inwestora) 

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

(numer telefonu) 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 

ul. Powstania Warszawskiego 1 

32-020 Wieliczka 

WNIOSEK o wypłatę dotacji 

w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” 

Na podstawie umowy nr ……………………… z dnia …………………r., w związku ze zrealizowaniem 

inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 

t.j. ogrzewanie gazowe, ekologiczne na paliwo stałe*, w budynku mieszkalnym znajdującym się pod adresem 

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

zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji. 

Załączam*: 

1. …….. szt. kserokopii zapłaconych faktur i/lub rachunków zawierające/ych opis sporządzony przez 

przedsiębiorcę i przez niego podpisany (każda w trzech egzemplarzach, a oryginał do wglądu), 

2. aktualny dokument – certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez laboratorium badawcze posiadające 

akredytację Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego, 

3. warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu – 

w przypadku montażu kotła gazowego, 

4. zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła 

ogrzewania – zawierające informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni 

na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (w kW) zdemontowanego i zainstalowanego źródła 

ciepła, sporządzone przez przedsiębiorcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania 

5. ……………………………………………………………… 

W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych 

parametrów, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających 

wykonanie w całości zadania. 

Dla potwierdzenia poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania Inwestor przedłoży oryginały 

prawidłowo wystawionych faktur bądź rachunków, zawierających w szczególności: 

- datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku, w terminie realizacji umowy, 

- adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/ rachunku zgodny z adresem Inwestora wykazanym w umowie, 

- nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem § 1 umowy i niniejszym 

wnioskiem ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu Inwestora wykazanego na 

niniejszym wniosku i w umowie, 
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- wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania. 

W przypadku przedłożenia faktury VAT /rachunku obejmującej również inne koszty, niż te, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, Inwestor przedłoży także finansowo-rzeczowy wykaz usług/zakupów 

wykraczających poza koszty konieczne zadania. Wykaz ten będzie zawierać opis poniesionych kosztów, 

wskazanie faktury VAT/rachunku, których dotyczą w szczególności: numer faktury VAT/rachunku, datę 

wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę towaru/usługi, cenę netto/brutto oraz podpis 

przedsiębiorcy, który wykonał usługę/dokonał sprzedaży, 

- dowód potwierdzający dokonania zapłaty za fakturę VAT/rachunek. 

UWAGA! faktury VAT/rachunki przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią  

ww. wymagań nie zostaną przyjęte. 

* właściwe zaznaczyć 

     

    (Data i podpis Inwestora) ……………………………………… 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

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

(miejscowość) (data) 

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

(nazwisko i imię Inwestora) 

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

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

(adres Inwestora) 

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

(numer telefonu) 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 

ul. Powstania Warszawskiego 1 

32-020 Wieliczka 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT 

dot. wniosku o udział w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” 

1. Adres budynku, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ogrzewanie proekologiczne: ………....……………………………………………………………………………. 

2. Rodzaj i moc [kW] planowanego do zainstalowania źródła ciepła (ogrzewanie gazowe, ekologiczne na 

paliwo stałe, kolektory słoneczne, inne)*: 

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

W związku z przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Wieliczka” zgłaszam, że roboty instalacyjne zostaną rozpoczęte w terminie ……………………… (dzień, 

miesiąc i rok). 

* właściwe podkreślić 

     (Data i podpis Inwestora)………………………………………. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

Protokół z oględzin 

Spisany w dniu.............................………..................… w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych 

w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” polegających na zmianie systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

i mieszkaniach w Gminie Wieliczka – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Przedstawiciele stron: 

1. .................................................................... - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 

2. .................................................................... - .....................……….......................................... 

3. .................................................................... - ...................................………............................ 

4. .................................................................... - ..........................................………..................... 

W czasie oględzin ustalono następujące fakty: ..........................……...................…................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnioski końcowe: ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

Podpisy: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. .......................................................……. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec 
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