
UCHWAŁA NR XL/317/2018
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą 
,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1  z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji 
CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa 
stałe)" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV/261/2017 Rady Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji 
celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez 
wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)" ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2017 poz. 6206.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1768



   
 

 
       Załącznik do uchwały Nr XL/317/2018 

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 marca 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych 

w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie 

Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych (paliwa stałe) ” ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020  

 

Regulamin udzielenia dotacji celowych w ramach 

projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę 

źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Rozdział 1 

 

 Postanowienia ogólne 

§1.1 Niniejszy regulamin określa zasady realizacji programu udzielania dotacji celowych dla 

mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski na inwestycje polegające na zmianie systemu 

centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski- paliwa stałe. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w ramach 

projektu pn.: ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych (paliwa stałe), realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego, 4 Oś Priorytetowa: Regionalna polityka 

energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 

Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR. 

 

 

Rozdział 2 

 Postanowienia wstępne 

 

§2.1 Użyte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają: 

1) Regulamin- niniejszy regulamin wraz z załącznikami; 

2) Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa 

stałe)– SPR; 

3) Projekt- projekt o którym mowa w Rozdziale 1 § 1 ust. 2. 

4) wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub 

wyodrębnionego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, ubiegająca się o dofinansowanie inwestycji objętej niniejszym Regulaminem; 

5) Beneficjent- Gmina Rzepiennik Strzyżewski której projekt wybrano do dofinansowania w 

konkursie w ramach dofinansowania w konkursie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 4 Oś priorytetowa Regionalna 

polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) – SPR; pozostający 

stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 
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6) Odbiorcy końcowi- osoby fizyczne, którym została przyznana dotacja na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o udzielenie dotacji , będący stroną 

umowy z Beneficjentem, którzy dzięki realizacji projektu zlikwidowali stary kocioł na paliwo 

stałe i dokonali wymiany centralnego źródła ogrzewania; 

7) Budynek mieszkalny – budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, 

którego podstawową funkcją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość; 

8) Lokal mieszkalny – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą 

zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, dla których została założona odrębna księga 

wieczysta; 

9) SzOOP RPO WM- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

10) IZ RPO WM –Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020; czyli Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM), 

którego zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z 

podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu 

wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka  72B, 30-552 Kraków, zwany dalej 

Departamentem FE;  

11) Umowa- Umowa  udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegających na 

zmianie systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Rzepiennik 

Strzyżewski – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) – 

SPR, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; zawarta pomiędzy Gminą Rzepiennik 

Strzyżewski a odbiorcom końcowym, na podstawie której Odbiorca końcowy uzyskuje prawo 

do otrzymania dotacji. 

12) koszty kwalifikowane – na podstawie których ustalane jest dofinansowanie inwestycji 

realizowanej w ramach programu, poniesione przez odbiorców końcowych w związku z 

realizacją projektu w ramach RPO WM zgodnie z Umową  udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania w budynkach i 

lokalach mieszkalnych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski – w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.3 

Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe)– SPR, która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu,  wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz SzOOP RPO 

WM; 

13) stare urządzenie grzewcze –  niskowydajne i nie ekologiczne źródło ciepła ( kocioł 

centralnego ogrzewania, piec kaflowy, palenisko, urządzenie grzewcze itp. ) na paliwo stałe; 

14) nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria 

określone w programie – kocioł spalający wyłącznie paliwo stałe, tj. paliwo, które jest w 

stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym paliwa kopalne stałe, np. antracyt i 

węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszankę paliw kopalnych ( z 

wyłączeniem biomasy), charakteryzujący się obowiązującym od końca 2020 r. 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, z tym zastrzeżeniem, że wymóg dotyczy wszystkich paliw 
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dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia zaś kotły spalające 

biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie; 

15) inwestycja – rozumie się przez to inwestycję w lokalu mieszkalnym lub budynku 

mieszkalnym na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, polegającą na: 

a) zainstalowaniu w nim kotła spalającego wyłącznie paliwo stałe, po uprzedniej likwidacji 

wszystkich pieców kaflowych i kotłów centralnego ogrzewania, opalanych paliwem 

stałym (węgiel, koks lub drewno), stanowiących dotychczas główne źródło ciepła tego 

lokalu lub budynku;  

16)  Minimalny standard efektywności energetycznej – należy przez to rozumieć sytuację, gdy 

budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x 

rok) dla budynków jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla budynków wielorodzinnych 

(EPH+W- nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych 

możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego 

zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany 

stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, 

modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są 

możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Budynki dla których ww. 

warunek nie będzie spełniony zobowiązane są do przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych przed uzyskaniem dotacji; 

17) Ocena energetyczna – opinia audytora energetycznego zgodnie z dokumentem „Założenia do 

zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynków w ramach działania 4.4 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020; wykonana przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji, 

w szczególności stwierdzająca efektywność energetyczną  starego urządzenia grzewczego 

oraz wymagania dla nowo montowanego, w ramach niniejszego programu, urządzenia 

grzewczego; 

18) Paliwo gazowe- paliwo, które znajduje się w stanie gazowym w temperaturze 15oC, pod 

ciśnieniem bezwzględnym 1 bara; 

19) Paliwo stałe- paliwo które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym 

paliwa kopalne stałe np. atracyt i węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny, mieszankę 

paliw kopalnych lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego, torf oraz biomasę stałą. 

20) Biomasa- drewno opałowe, pellet drewniany, słoma, ziarna zbóż; 

21)  Okres trwałości projektu- okres pięciu lat liczony od daty zakończenia realizacji projektu. 

2. Terminy określone w regulaminie wyrażone są w dniach kalendarzowych. 

 

Rozdział 3 

 Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej 

 

§ 3.1  Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie 

wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego 

źródła ciepła na paliwo stałe, nowego źródła ciepła zabudowanego w sposób trwały  w ramach 

realizacji projektu: „Redukcja emisji CO2 na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez 

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
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1) Gmina Rzepiennik Strzyżewski udziela dotacji na zmianę źródeł ciepła w Budynkach i 

Lokalach mieszkalnych usytuowanych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, 

obejmującej: 

a)  likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym  z jednoczesnym 

zastąpieniem ich przez nowe źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe, o którym 

mowa w Rozdziale 1 § 2 ust. 1 pkt. 14 niniejszego Regulaminu, 

b) zakup i montaż niezbędnej armatury oraz wykonanie instalacji wewnętrznej w 

budynku niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania, 

w zakresie wskazanym w ocenie energetycznej i poprawnego funkcjonowania nowego 

urządzenia grzewczego. 

2) O dotację nie może ubiegać się podmiot, który równolegle ze złożeniem wniosku o udzielenie 

dotacji objętej niniejszym Regulaminem, ubiega się lub otrzymał jakiekolwiek środki z innych 

źródeł bezzwrotnych na sfinansowanie Inwestycji objętej dofinansowaniem na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

3) Dotacja do instalacji wewnętrznej, o której mowa w  §3 ust. 1 pkt 1 lit b) Regulaminu może 

zostać przyznana wyłącznie jako uzupełnienie dotacji na nowe urządzenie grzewcze wskazane 

w §3 ust. 1 pkt 1 lit a)  oraz w sytuacji, gdy audytor energetyczny wykaże, iż niezbędna jest 

wymiana obecnie funkcjonującej instalacji. 

4) Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których 

mowa w § 4 ust.1 niniejszego Regulaminu. 

5) W zakresie inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, kosztami kwalifikowanymi są: 

a) demontaż starego źródła ciepła wraz z instalacją (jeśli dotyczy); 

b) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; 

c) zakup i montaż nowego źródła ciepła; 

d) zakup i montaż niezbędnej armatury, osprzęt niezbędny do zainstalowania i 

poprawnego funkcjonowania nowego źródła ciepła; 

e) koszty wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 

użytkowej, w tym dokumentacji projektowej. 

6) Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza poprzez likwidację w budynku wszystkich tradycyjnych palenisk i zainstalowanie 

nowego źródła ciepła. 

7) Dotacji udziela się na podstawie wniosków złożonych przez osoby zainteresowane likwidacją 

dotychczasowego źródła ciepła. 

8) Dotacji, o których mowa powyżej udziela się na wymianę starego źródła ciepła na paliwo 

stałe, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku, na nowe ekologiczne i 

niskoemisyjne źródło ciepła. Warunkiem przyznania dotacji jest uzyskanie wymaganego 

efektu ekologicznego. 

9) Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa, określająca w 

szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli 

dotowanej inwestycji. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje 

zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji. 

§ 4.1 Wnioskodawcy może zostać udzielona dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji, zwana 

dalej „dotacją” jeżeli: 

1) wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu lub budynku, którego dotyczy inwestycja, 

a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku współwłasności – jeżeli 

ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej 

zgodę na realizację inwestycji; 

2) lokal lub budynek, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej; 
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3) wnioskodawca nie otrzymał i nie ubiega się o otrzymanie jakiejkolwiek innej pomocy 

finansowej na ten cel, 

4) wnioskodawca podda się ocenie energetycznej budynku – przyjęty zostaje minimalny standard 

efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności 

przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku:  

a) wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż 150 kWh/(m2xrok) dla domów 

jednorodzinnych, 

b) wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż 135 kWh/(m2xrok) dla domów 

wielorodzinnych; 

5) w przypadku niespełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej 

wnioskodawca może uzyskać dotację dopiero po przeprowadzeniu modernizacji energetycznej 

budynku w okresie realizacji programu, w zakresie wynikającym z oceny energetycznej 

budynku,  

a) potwierdzeniem wykonanej modernizacji energetycznej budynku będzie przedłożenie 

przez właściciela  budynku, którego dotyczy inwestycja,  do Referatu Budownictwa, 

Drogownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

pisemnego oświadczenia o wykonanej modernizacji energetycznej budynku, 

specyfikacji zakupionych materiałów oraz dokumentacji fotograficznej z wykonanych 

prac termomodernizacyjnych zgodnych z zakresem wynikającym z oceny 

energetycznej budynku. 

b)  Gmina Rzepiennik Strzyżewski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli 

poprawności wykonanych prac termomodernizacyjnych i ich zgodności z zaleceniami 

audytora energetycznego(jeżeli takie zostały wskazane). 

6) wnioskodawca zobowiąże się do trwałej likwidacji starego źródła ciepła, poprzez jego 

demontaż lub trwałe odłączenie od przewodów kominowych (w przypadku pieców 

kaflowych) oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego jego przekazanie do punktu 

zbierania odpadów, tj. formularza przyjęcia odpadu, a w przypadku, o którym mowa w § 6 - 

oświadczenie wykonawcy robót budowlanych o trwałym odłączeniu od przewodu 

kominowego (w przypadku pieców kaflowych); 

7) wnioskodawca zamontuje urządzenia fabrycznie nowe i nieużytkowane, wykorzystujące  

paliwa stałe, o którym mowa w Rozdziale 2 § 2 ust. 1 pkt. 14 charakteryzujące się 

obowiązującym od końca 2020 r. 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. Wymóg 

dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia. 

8) Kotły spalające paliwo stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik i nie będą posiadały 

rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 

9) Nie dopuszcza się, zgodnie z instrukcją użytkownika- stosowania paliwa innego, niż 

dopuszczonego w instrukcji, 

10) Nowe urządzenie grzewcze będzie nieprzenośne, tj. trwale związane z budynkiem lub lokalem 

mieszkalnym. 

11) Właścicielem nowego urządzenia grzewczego musi być Wnioskodawca, 

12) wnioskodawca zobowiąże się do użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu 

ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w gospodarstwie domowym lub lokalu 

mieszkalnym składającym się z  kilku indywidualnych gospodarstw domowych. 

1. Dotacja może zostać udzielona tylko raz na dany punkt adresowy, bez względu na ilość 

dokonanych zmian sposobu ogrzewania oraz zmianę właściciela. Dotacja na likwidację 

Starego urządzenia grzewczego lub wykonanie instalacji wewnętrznych może być przyznana 
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tylko w przypadku jednoczesnego przyznania Dotacji na zakup nowego urządzenia 

grzewczego. 

2. Dotacja nie może być przyznana na wykonanie robót budowlanych lub wykończeniowych, 

które nie są związane bezpośrednio z wymianą urządzeń grzewczych w ramach Programu. 

3. Regulamin nie przewiduje dofinansowania do wymiany źródła ciepła w budynkach w trakcie 

budowy (tj. nie oddanych do użytkowania). 

4. Dotacją nie mogą być objęte inwestycje zrealizowane przed dniem podpisania umowy na  

dofinansowania projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski 

poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” przez IZ RPO 

WM oraz zawarciem umowy, o której mowa w § 13 ust. 2. 

5. Dotacja nie może zostać przyznana w sposób naruszający warunki realizacji Programu. 

 

§ 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. 

 

§ 6. Od zasady trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można 

odstąpić w przypadku: 

2. gdy piec przedstawia wysokie walory estetyczne lub jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia podłączenia pieca z przewodem kominowym;  

3. występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny 

pomieszczenia mieszkalnego.  

 

§ 7. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione 

przez wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, 

wystawionych na wnioskodawcę oraz moc nowego źródła ciepła. W przypadku braku wyraźnie 

określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, wnioskodawca 

zobowiązany jest przedłożyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych 

wchodzących w skład kwoty ujętej na fakturze VAT bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę 

tych dokumentów. 

 

Rozdział 4 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania 

 

 § 8. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o 

udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, we własnym imieniu lub poprzez 

upoważnione osoby, w tym zarządców i administratorów nieruchomości, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

2. Do wniosku, o którym mowa w § 8. 1 załącza się kserokopię aktualnego dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, którego dotyczy 

inwestycja, a w przypadku tytułu prawnego innego niż własność lub w przypadku 

współwłasności – także pisemne oświadczenie, odpowiednio właściciela lub wszystkich 

współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji. 

3. W przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem nieruchomości/ lokalu, a z treści 

dokumentu potwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem (np. 
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umowa najmu) nie wynika możliwość przeprowadzenia przez odbiorcę końcowego prac 

będących przedmiotem projektu (np. wymiany źródła ogrzewania lub instalacji wewnętrznej) 

wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli (w odniesieniu 

do współwłasności) na wykonanie ww. prac (w imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku 

może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu jego umocowania). 

4. Weryfikacji wniosków dokonuje Referat Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony 

Środowiska. 

5. Dotacje uczestnictwa będą rozpatrywane przez Gminę w kolejności ich złożenia. 

6. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu, jest posiadanie oceny energetycznej 

budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana inwestycja.  

7. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

8. Dotacje będą przyznawane do dnia, w którym kwota udzielonych dotacji zrówna się z kwotą, 

jaką Gmina będzie mogła udzielić w ramach programu. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 

zamieści na stronie internetowej www.rzepiennik.pl informację o wyczerpaniu kwoty 

przeznaczonej na udzielanie dotacji.  

 

§ 9. 1. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia 

braków w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu 

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.  

1) Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę zawiadamia się pisemnie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku. 

2) Gmina Rzepiennik Strzyżewski dokona oceny formalnej wniosków o udzielenie płatności,  

złożonych zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego Regulaminu i podpisze umowy o 

przyznanie dotacji z kwalifikującymi się wnioskodawcami, którzy zgodzą się na spełnienie 

warunków ujętych w opiniach energetycznych oraz zaakceptują proponowaną moc nowego 

kotła. 

a) wynikach oceny formalnej Gmina powiadomi Wnioskodawcę niezwłocznie po jej 

zakończeniu. 

b) W przypadku negatywnej oceny formalnej, Wnioskodawca może ponownie złożyć 

wniosek o udzielenie dotacji, nie później jednak, niż do 31 marca 2019 roku. 

2. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu nowego źródła 

ciepła oraz wyboru Dostawcy i Instalatora. 

 

§ 10. 1. Dotacji udziela się na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie. 

2. Jeżeli wnioskodawca nie podpisze umowy o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uważa się, że zrezygnował z 

ubiegania się o dotację. 

 

 

§ 11.1 W celu wypłaty dotacji, wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji niezwłocznie 

przedkłada w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski komplet dokumentów tj.: 

1) wniosek o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu; 

2) oryginały faktur VAT lub rachunków, potwierdzających zakup nowego urządzenia 

grzewczego i wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie wskazanym w ocenie 

energetycznej lokalu lub budynku mieszkalnego objętego inwestycją, które wskazują 

wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i 

potwierdzają zakres oraz termin realizacji inwestycji; 
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3) w przypadku inwestycji, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 1 lit. a), b) – wykaz zakupionej 

armatury, potwierdzony przez wystawcę faktury lub rachunku; 

4) protokół odbioru końcowego inwestycji zawierającego wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami; 

5) protokół potwierdzający demontaż starego źródła ciepła lub jego trwałe odłączenie od 

przewodu kominowego; 

6) formularz przyjęcia odpadu w punkcie zbierania odpadów; 

7) dokumenty techniczne (certyfikaty PCA) określające parametry nowego źródła ciepła oraz 

spełnienie wymagań określonych w § 4 ust. 1 pkt. 7 niniejszego Regulaminu; 

8) dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję. 

9)  Dotacją mogą być objęte wydatki, które: 

Zostały faktycznie poniesione w okresie od dnia podpisania umowy o dotację do dnia złożenia 

wniosku o rozliczenie dotacji. Przez poniesienie wydatku rozumie się zakup, potwierdzony 

datą wystawienia faktur Vat lub rachunków, o których mowa w §11 ust.1 pkt. 2 niniejszego 

Regulaminu, oraz zapłacenie zobowiązań wynikających z tych faktur Vat lub rachunków, 

a) Są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa 

krajowego, 

b) Są zgodne z niniejszym Regulaminem, Umową o dotację oraz oceną energetyczną dla 

budynku lub lokalu mieszkalnego objętego niniejszą inwestycją, 

c) Zostały wykazane we wniosku o rozliczenie dotacji, który stanowi załącznik nr. 3 do 

niniejszego Regulaminu, 

d) Nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

2. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od złożenia dokumentów o 

których mowa w  § 11.1, lecz nie później niż do dnia 30 grudnia roku, w którym przyznano 

dotację. 

3. Referat Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska kontroluje dokumenty, o których 

mowa w § 11.1, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami 

regulaminu. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów o których mowa w § 

11.1, Gmina Rzepiennik Strzyżewski przekaże wnioskodawcy refundację kosztów zgodnie 

umową na wskazany rachunek bankowy. 

5. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić trwałość efektu rzeczowego inwestycji przez okres 

trwałości projektu pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 

7. W przypadku zbycia nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, w 

którym dokonano wymiany źródła ciepła w ramach niniejszej umowy w okresie trwałości 

projektu, wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę 

nieruchomości.  Wnioskodawca jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia 

Gminie pisemnego zobowiązania nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu 

rzeczowego inwestycji w okresie trwałości projektu. 

 

§ 12. W celu potwierdzenia realizacji inwestycji zgodnie z niniejszym regulaminem i zawartą 

umową, upoważniony przez Wójta Gminy podmiot zewnętrzny, lub pracownik Gminy przeprowadza 

oględziny i sporządza protokół oględzin. 

 

§ 13. 1 Wnioskodawcy przekazuje się dotację pod warunkiem: 

1) zrealizowania inwestycji, zgodnie z niniejszym regulaminem i zawartą umową, co zostanie 

potwierdzone w drodze oględzin, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 
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2) przekazania Gminie Rzepiennik Strzyżewski środków na ten cel przez IZ RPO WM 2014-

2020. 

2. Dotacje będą wypłacane do wysokości środków posiadanych w budżecie Gminy 

przeznaczonych na realizację Programu, w danym roku budżetowym. 

 

Rozdział 5 

Określenie wysokości dotacji 

 

 § 14. Wysokość dotacji jest równa sumie kosztów kwalifikowanych, z tym, że nie może 

przekroczyć następujących wartości:  

1) w zakresie dotyczącym nowych urządzeń grzewczych: 

a)  550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w 

wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, 

b) 500zł/kW   mocy nowego źródła ciepła dla zapotrzebowania powyżej 10kW do 15kW 

mocy (łącznie) wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej 

budynku; 

c) 450zł/kW mocy nowego źródła ciepła, powyżej 15kW DO 20kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku; 

d) 400zł/kW mocy nowego źródła ciepła, powyżej 20kW mocy wyznaczonej w wyniku 

przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, i nie więcej niż: 

-8 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,  

-10 000 zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane 

wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;  

2) w zakresie dotyczącym instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie ona niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania nowego źródła ciepła: 

a) 1 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego, 

b) wielokrotność kwoty 1 000 zł, zgodna z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w 

budynku wielorodzinnym, i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

3) W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest podmiotem będącym podatnikiem podatku od 

towarów i usług, nieposiadającym prawa do ubiegania się o zwrot/odliczenie tego podatku, 

kosztem kwalifikowanym zadania jest koszt wyrażony w kwotach brutto. 

 

Rozdział 6 

Obowiązki odbiorców końcowych 

 

§15.1 Po podpisaniu umowy o dotację odbiorcy końcowi zobowiązani są: 

1) Przed dniem zainstalowania nowego urządzenia grzewczego w lokalu lub budynku 

mieszkalnym: 

a) Rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w lokalu lub budynku mieszkalnym, o którym 

mowa w ocenie energetycznej i uzyskania wymaganej dokumentacji tych prac, w zakresie 

wskazanym w ocenie energetycznej; 

b) Trwałej likwidacji starego urządzenia grzewczego, 

c) Do stałego zainstalowania nowego urządzenia grzewczego w lokalu lub budynku 

mieszkalnym objętego niniejszą inwestycją, 

2) Od dnia wypłaty dotacji do zakończenia okresu trwałości projektu użytkowania wyłącznie 

nowego urządzenia grzewczego jako podstawowego źródła ciepła lokalu lub budynku 

mieszkalnego objętego niniejszą inwestycją, 
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3) Utrzymania trwałości projektu, w tym przestrzegania zakazu modyfikowania nowego źródła 

ciepła, 

4) Zapewnienia prawidłowych warunków składowania paliwa wykorzystywanego w nowym 

urządzeniu grzewczym, w celu jego ochrony przed zmianą właściwości paliwa, w 

szczególności jego ochrony przed zawilgoceniem. 

 

2. W zakresie kontroli dotowanej inwestycji: 

a) umożliwienia  pobrania próbki paliwa, w celu zbadania jego parametrów oraz 

udostępnienia miejsca składowania opału, 

b) poddania się kontrolom inwestycji, w zakresie i częstotliwości o których  mowa w 

§ 16 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

Rozdział 7 

Sposób kontroli dotowanej inwestycji 

 

§ 16.1 Gmina Rzepiennik Strzyżewski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w 

zakresie: 

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

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

realizacji projektu; 

a) Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiadomi odbiorców końcowych o dacie 

zakończenia realizacji projektu, za pośrednictwem strony internetowej 

www.rzepiennik.pl; 

3) z przeprowadzonej kontroli sporządza się dokumentację fotograficzną oraz protokół w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron; 

a) do protokołu 

4) Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania 

protokołu. Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; 

5) Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie: 

a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła; 

b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego 

źródła ciepła w budynku; 

c) Prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy, 

oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno-

emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą; 

d) Prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

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

dorobiony dodatkowy ruszt); 

f) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w 

instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę 

końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa; 

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

zawilgoceniem (jeśli dotyczy). 

6) Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków 

określonych w umowie lub/i niniejszym Regulaminie. 

2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 

2014-2020 może dokonywać kontroli u odbiorcy końcowego w zakresie określonym w § 16 

ust. 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 
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3. Odbiorca końcowy zobowiązany jest do przechowywania przez okres trwałości projektu, 

rachunków (dowodów) zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom do spalania w nowym 

urządzeniu grzewczym oraz przedstawiania ich na każde wezwanie Gminy lub Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020.  

 

 

Rozdział 8 

Rozwiązanie umowy i zwrot dotacji 

 

§ 17. 1 Gmina może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia w 

przypadku, gdy Odbiorca końcowy:  

1) Nie przeprowadzi obowiązku likwidacji starego urządzenia grzewczego, 

2) Nowe źródło ciepła, na które uzyskał Dotację, zostanie zdemontowane lub zmodyfikowane 

(np. poprzez dorobienie dodatkowego rusztu) przed upływem 5 lat od daty rozliczenia 

projektu bądź zainstaluje dodatkowe (drugie) źródło ciepła w tymże okresie, 

3) Zamontuje dodatkowe źródło ciepła typu miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, nie spełniający 

certyfikatów energetyczno-emisyjnych lub certyfikatów zgodności z normą, 

4) We wniosku lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do udzielenia i wypłaty 

Dotacji podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których Dotacja została wypłacona, 

5) Zaniecha, w okresie do 5 lat, korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania 

paliwem węglowym w poprzednim systemie, 

6) Nieudostępni nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli lub utrudni jej przeprowadzenie 

przez upoważniony przez Wójta Gminy podmiot zewnętrzny, lub pracownika Gminy, w 

okresie 5 lat od dnia przyznania dotacji, 

7) Dokona zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia przekazania środków dotacji przez 

Gminę i nie dokona cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz nowego 

nabywcy, 

8) nie wykona zaleceń pokontrolnych przewidzianych w informacji pokontrolnej w 

wyznaczonym terminie; 

9) w realizacji inwestycji dopuści  do wystąpienia innych nieprawidłowości, które uczynią 

niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień umowy o dofinansowanie, w 

szczególności poprzez: 

a) nieprzestrzeganie terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji ustalonych 

przez Gminę,  

b) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z zawartą 

umową, 

c) podania na którymkolwiek etapie inwestycji nieprawdziwych danych, 

d) nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy lub Regulaminu.  

2. W przypadkach określonych w umowie, odbiorca końcowy zobowiązany jest do zwrotu 

całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy 

beneficjenta do dnia ich zwrotu wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od przekazanego 

dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Zwrot dofinansowania 

powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Gminę, ze wskazaniem 

numeru umowy o dofinansowanie. 

 

§ 18. Dotacja udzielona Beneficjentowi, która została niewykorzystana lub wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 
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zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 2277 z późn. zm.) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19. 1 Gmina poinformuje odbiorcę końcowego o zakończeniu okresu trwałości projektu, 

2. Poza przypadkami ustalonymi wprost w regulaminie lub obowiązującymi przepisami prawa, 

Wnioskodawcy czy Odbiorcy końcowemu nie przysługuje prawo do odwołania się od działań 

Gminy realizowanych na podstawie Regulaminu, w szczególności dotyczących: 

1) Oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji, 

2) Wyników oceny dokumentów przedłożonych w ramach wniosku o rozliczenie dotacji 

oraz uznania wydatków za niekwalifikujące się do finansowania Dotacją, 

3) Wyników kontroli przeprowadzonych w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.  

 

§ 20.1 Gmina może wstrzymać lub zawiesić realizację Programu w każdym momencie, bez 

podania przyczyn.  

2. W przypadku wstrzymania lub zawieszenia realizacji Programu, Gmina: 

1) Ogłosi informację o wstrzymaniu lub zaniechaniu realizacji Programu na swojej 

stronie internetowej, pod adresem www.rzepiennik.pl, 

2) Poinformuje pisemnie o wstrzymaniu lub zaniechaniu realizacji Programu każdego 

Wnioskodawcę, 

3) Wstrzyma przyjmowanie kolejnych wniosków o udzielenie dotacji. 

4) Nierozpatrzone wnioski o udzielenie dotacji, stracą ważność, 

5) Gmina nie będzie zawierała nowych umów o Dotację, 

6) Umowy zawarte przed dniem ogłoszenia informacji o wstrzymaniu lub zawieszeniu 

realizacji Programu, zachowają ważność, 

7) Uprawienia i zobowiązania wynikające z umów zawartych przed dniem ogłoszenia 

informacji o wstrzymaniu lub zawieszeniu realizacji Programu, będą realizowane i 

będzie kontrolowane ich należyte wykonanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 21. Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na wniosek Wójta Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania naboru 

wniosków oraz w okresie realizacji Projektu.  

 

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbigniew Bajorek 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja 

emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji 

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

Wniosek  

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania 

w budynku/lokalu mieszkalnym położonym w Gminie Rzepiennik Strzyżewski  

w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez 

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 
DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i Nazwisko  ______________________________________________________________ 

NR PESEL ____________________________ 

 

Adres zamieszkania: 

 Miejscowość: ___________________  Kod pocztowy_________________________ 

 Ulica:  ___________________  Nr domu/Nr lokalu: ____________________ 

Telefon kontaktowy ___________________ 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 Miejscowość:  ___________________ 

 Kod pocztowy:  ___________________ 

 Nr domu/Nr lokalu: ___________________ 

 
TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO LOKALU/BUDYNKU(zaznaczyć właściwe): 

□ własność  

□ współwłasność  

□ użytkowanie wieczyste 

□ najem  

□ inny (podać jaki) ……………………………………………… 
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

Liczba i rodzaj źródeł ogrzewania na paliwo stałe planowanych do likwidacji: __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Moc likwidowanych źródeł ogrzewania na paliwo stałe:   ________________________ 

Moc kotła planowanego do zainstalowania:    ________________________ 

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu:    ________________________ 

Planowana wysokość kosztów realizacji inwestycji:   ________________________ 

Planowany termin zakończenia inwestycji:    ________________________ 

 
SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI: 

 
□ na rachunek bankowy nr ____________________________________________________________ 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) lokal/budynek, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

2) budynek, którego dotyczy inwestycja, jest oddany do użytku, 

3) nie otrzymałem/nie otrzymałam i nie ubiegam się o otrzymanie jakiejkolwiek innej pomocy 

finansowej na dofinansowanie inwestycji; 

4) piece lub kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym (np. węgiel, koks lub 

drewno), stanowiące dotychczasowe główne źródło ogrzewania budynku/lokalu, w liczbie 

_____, w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane;  

5) zobowiązuję się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń/decyzji/zgłoszeń 

wynikających z prawa budowlanego, jeżeli wymaga tego zakres inwestycji, 

6) zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem udzielenia dotacji celowych w ramach projektu 

pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (załącznik do uchwały Nr 

______________ Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia ________2018 r.); 

7) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej  

przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, lub uprawniony przez Wójta Gminy podmiot 

zewnętrzny, oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, na każdym etapie realizacji projektu, aż do 

zakończenia okresu trwałości projektu, 

8) Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku o udzielenie dotacji są prawdziwe. 

 
 

_________________                         ___________________________________ 
data                                 podpis Wnioskodawcy 
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Do niniejszego wniosku załączam:  

 
1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku, w 

którym będzie realizowana inwestycja, to jest: 

___________________________________________________________________________ 

 

2) oświadczenie właściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację 

inwestycji  (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku/lokalu), 

 

3) oświadczenie właściciela budynku o nie wykorzystywaniu budynku/lokalu w  którym będzie 

realizowana inwestycja polegająca na zmianie systemu centralnego ogrzewania do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

4) ____________________________________________________________________________ 
 
 

___________________                         __________________________________ 
data                   CZYTELNY  podpis Wnioskodawcy 

  
 
 
Dane osobowe podane we wniosku zbierane są wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o udzielenie 

dotacji oraz w celu realizacji tej umowy. Administrator informuje, iż obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 23 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem 

danych osobowych jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski z siedzibą 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 . Administrator 

informuje o prawie dostępu do danych oraz prawie ich poprawiania. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie 

udzielenia dotacji celowych w ramach projektu 

pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie 

Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa 

stałe) ” ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020. 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr  _______________ 

 

Zawarta w dniu _______________ r. w Rzepienniku Strzyżewskim pomiędzy: 

Gminą Rzepiennik Strzyżewski, zwaną w dalszej treści umowy Gminą reprezentowaną przez:  

__________________________________________________________________________________ 

 

przy udziale Skarbnika Gminy Rzepiennik Strzyżewski – ____________________________________ 

 

a Panią/Panem.___________________________ 

 zamieszkałą/ym pod adresem__________________________________________________________ 

numer pesel______________________ 

zwaną/zwanym dalej „Beneficjentem” 

 

zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji polegających na 

zmianie systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Rzepiennik 

Strzyżewski – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) - SPR, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr_______________ Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 

_________________, zwanym dalej Regulaminem, zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1.  Gmina zobowiązuje się udzielić dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze 

zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny w związku z likwidacją _____ palenisk 

węglowych/kotła c.o. opalanego węglem w budynku/lokalu mieszkalnym pod 

adresem________________________________________________________________________ 

2.  Inwestycja, o której mowa w ust. 1 polega na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W ramach inwestycji Beneficjent zobowiązuje się do 

zlikwidowania istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe i zainstalowania kotła o mocy 

_________kW. 

3.  Beneficjent zobowiązuje się do zamontowania urządzenia fabrycznie nowego, nieużytkowanego   

i ekologicznego źródła ciepła spełniającego kryteria określone w programie – kocioł spalający 

wyłącznie paliwo stałe, tj. paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, 

w tym paliwa kopalne stałe, np. antracyt i węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny, 

mieszankę paliw kopalnych ( z wyłączeniem biomasy) charakteryzujące się obowiązującym od 

końca 2020 r. 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, z tym zastrzeżeniem, że wymóg dotyczy 

wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia, zaś kotły 
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spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie; 

4.  Beneficjent zobowiązuje się do użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania 

jako podstawowego źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym,  którym mowa w ust. 1. 

 

 § 2  

 

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dotacji w wysokości ustalonej zgodnie z 

§ 14 Regulaminu. 

2. Przewidywana wysokość dotacji, ustalona w oparciu o dane zawarte we wniosku Beneficjenta 

z dnia _________________ wynosi______________(słownie:____________________________) 

3. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest przedłożenie wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z następującymi dokumentami: 

a) Wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; 

b) oryginały faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, 

zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych (wykaz zakupionej armatury) i 

potwierdzają zakres oraz termin realizacji inwestycji; 

c) wykaz zakupionej armatury potwierdzony przez wystawcę faktury lub rachunku; 

d) protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami; 

e) protokół potwierdzający demontaż starego źródła ciepła lub jego trwałe odłączenie od 

przewodu kominowego; 

f) formularz przyjęcia odpadu w punkcie zbierania odpadów; 

g) dokumenty techniczne określające parametry nowego źródła ciepła oraz spełnienie wymagań 

Ekoprojektu; 

h) dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję. 

4. Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od daty złożenia dokumentów o 

których mowa w § 1 pkt 3, lecz nie później niż do dnia 30 grudnia roku, w którym przyznano 

dotację. 

5. Podstawą wypłaty kwoty dotacji będzie zrealizowanie inwestycji zgodnie z Regulaminem i 

zawartą umową, co zostanie potwierdzone oględzinami przeprowadzonymi przez pracownika 

Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, z których zostanie sporządzony protokół. 

6. Kwota dotacji wypłacona będzie Beneficjentowi na rachunek bankowy nr-

_______________________________________________________________________________ 

7. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy. 

 

§ 3  

 

1. Gmina zastrzega, że faktury VAT/rachunki niespełniające wymogów określonych niniejszą 

umową nie zostaną uwzględnione.  

2. Gmina ma prawo odmówić uznania za podstawę rozliczenia faktur VAT i rachunków nie 

odpowiadających wymogom formalnym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych, określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe. 

3. Podstawą do przekazania dotacji nie mogą być faktury, dowody zakupu wystawione przed dniem 

zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 4 

 

1. Beneficjent wyraża zgodę na oględziny przeprowadzone przez upoważniony przez Wójta 

Gminy podmiot zewnętrzny, w lokalu, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania na 

proekologiczny, w celu  potwierdzenia tej zmiany. 

2. Beneficjent oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się i akceptuje Regulamin 

udzielania dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą Redukcja emisji CO2 w Gminie 

Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 

(paliwa stałe) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - 

SPR, stanowiącym załącznik do uchwały Nr________________ Rady Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski z dnia ________________i wszystkie jego zapisy są mu znane.  

3. Beneficjent oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1.  

§ 5 

 

1. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość efektu rzeczowego inwestycji przez okres 

trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu pod rygorem zwrotu 

udzielonej dotacji. 

2. W przypadku zbycia nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal mieszkalny, w 

którym dokonano wymiany źródła ciepła w ramach niniejszej umowy w okresie trwałości 

projektu, wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę 

nieruchomości. Beneficjent jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia Gminie 

pisemnego zobowiązania nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu rzeczowego 

inwestycji w okresie opisanym w § 5 pkt 1 umowy. 

 

§6 

 

1.   Gmina może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku gdy 

Beneficjent: 

1) nie przeprowadzi  likwidacji starego źródła ciepła; 

2) zamontuje w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, nowe źródło ciepła  nie posiadające 

wymaganych certyfikatów energetyczno-emisyjnych lub certyfikatów zgodności z 

normą; 

3) wprowadzi w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, zmiany lub przeróbki urządzeń i 

instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji; 

4) przeprowadzi modyfikację kotła, umożliwiającą spalanie odpadów;  

5) usunie nowe źródło ciepła zainstalowane w ramach realizacji inwestycji, w okresie 5 lat 

od dnia rozliczenia dotacji, 

6) niedostępni  nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli lub utrudni jej 

przeprowadzenie przez Gminę lub  podmiot upoważniony przez Gminę, w okresie 5 lat 

od dnia zgłoszenia wniosku o rozliczenie dotacji;  

7) dokona zbycia nieruchomość w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji i nie dokonania 

cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz nowego nabywcy; 

8) nie wykona zaleceń pokontrolnych przewidzianych w informacji pokontrolnej                   

w wyznaczonym terminie; 
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9) w realizacji inwestycji dopuści  do wystąpienia innych nieprawidłowości, które uczynią 

niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień umowy                             o 

dofinansowanie, w szczególności poprzez: 

a) nieprzestrzeganie terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji ustalonych 

przez Gminę,  

b) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji, zgodnie z zawartą 

umową, 

c) podania na którymkolwiek etapie inwestycji nieprawdziwych danych, 

d) nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy lub Regulaminu.  

2.  W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 1 powyżej 

Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 

przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta do dnia ich zwrotu wraz z 

odsetkami bankowymi narosłymi od przekazanego dofinansowania, w terminie 14 dni od 

dnia rozwiązania umowy. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek 

bankowy wskazany przez Gminę, ze wskazaniem numeru umowy. 

 

                                                            § 7 

 

Dotacja udzielona Beneficjentowi, która została niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 

zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2277 z późn. zm.)  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 

 

§ 8 

 

1. Beneficjent może z ważnych powodów rozwiązać umowę za miesięcznym okresem 

wypowiedzenia do czasu otrzymania środków finansowych pochodzących z dotacji. 

2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnianie.  

3. W przypadku rozwiązania umowy beneficjent  zapłaci karę umowną w wysokości 10 %  

dotacji określonej w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.  

4. Gmina może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę 

umowną.  

§ 9 

 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które 

strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy i zwrot środków finansowych strony 

określą w sporządzonym, w formie pisemnej, protokole. Protokół wymaga podpisu obu stron 

umowy. 

 

§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy było 

lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej umowy, która w pozostałej części 

pozostaje nienaruszona. 
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2. W przypadku opisanym w ust. 1 strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnych 

postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych 

za nieważne.  

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 12 

 

1. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają 

rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

2. Zmiana umowy wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za obowiązującą formę kontaktu, kierowania wezwań, pytań i uwag w ramach wykonywania 

niniejszej umowy strony uznają: pocztę elektroniczną, telefon oraz przesyłki kierowane za 

pośrednictwem wybranego operatora pocztowego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Beneficjenta dwa 

egzemplarze dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski.  

5. Umowa zawierana jest w oparciu o postanowienia Regulaminu (który określa jej wzór) i wiąże 

Strony. 

 

 

 

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI    BENEFICJENT 
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Projekt ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych (paliwa stałe) ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji 
celowych w ramach projektu pod nazwą „Redukcja 

emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski 

poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  

 

Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji 

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

Wniosek  

o rozliczenie dotacji na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania 

w budynku/lokalu mieszkalnym położonym w Gminie Rzepiennik Strzyżewski  

w ramach projektu pod nazwą „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez 

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)”, ze środków  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

DANE WNIOSKODAWCY: 

Data zawarcia umowy: _________________________ Nr umowy: ____________________________ 

Imię i Nazwisko ______________________________ 

Adres zamieszkania: 

 Miejscowość: _____________________ Kod pocztowy: ________________________ 

       Nr domu/Nr lokalu: _____________________ 

Telefon kontaktowy _____________________ 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 Miejscowość:  ____________________ 

 Kod pocztowy  ____________________ 

 Nr domu/Nr lokalu: ____________________ 

 
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

Liczba i rodzaj źródeł ogrzewania na paliwo stałe zlikwidowanych: ________________________   

__________________________________________________________________________________ 

Moc zainstalowanego kotła:      ________________________ 

Koszt inwestycji:       ________________________ 

Słownie:___________________________________________________________________________ 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 1768



   

Projekt ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych (paliwa stałe) ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z 

NINIEJSZYM WNIOSKIEM: 

a) oryginały faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, 

zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres oraz termin 

realizacji inwestycji,  

b) wykaz zakupionej armatury, potwierdzony przez wystawcę faktury lub rachunku, 

c) protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, 

d) protokół potwierdzający demontaż starego źródła ciepła lub jego trwałe odłączenie od 

przewodu kominowego, 

e) formularz przyjęcia odpadu w punkcie zbierania odpadów, 

f) dokumenty techniczne określające parametry nowego źródła ciepła, oraz spełnienie wymagań 

Ekoprojektu; 

g) dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję.  

h) Oświadczenie właściciela, że lokal/budynek, którego dotyczy inwestycja, nie jest 

wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
__________________________  _____________________________________ 

data       CZYTELNY podpis Wnioskodawcy 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 
1) Wykonana została modernizacja energetyczna budynku, w zakresie wynikającym z oceny 

energetycznej budynku (jeżeli dotyczy), 

2) Uzyskana została wymagana prawem dokumentacja umożliwiająca wymianę źródła ciepła 

i/lub modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z oceny energetycznej 

budynku (jeżeli dotyczy), 

3) Zlikwidowane zostało dotychczasowe główne źródło ciepła w budynku objętym inwestycją- 

do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające likwidację, 

4) Nie dokonano nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów i 

paliwa nie dozwolonego w instrukcji użytkowania urządzenia (np. poprzez dorobiony 

dodatkowy ruszt), 

5) Przestrzegane są parametry paliwa dopuszczonego przez producenta w instrukcji użytkowania 

urządzenia, 

6) Wyrażam zgodę na pobranie i zbadanie parametrów próbki stosowanego paliwa, 

7) Dokonano wymiany starego urządzenia grzewczego na nowe urządzenie grzewcze, które 

charakteryzuje się obowiązującym do końca 2020 r., 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; wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji 

użytkowania urządzenia, 

8) Zapewniam prawidłowe warunki składowania opału w celu jego ochrony przed 

zawilgoceniem (jeżeli dotyczy), 

9) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej  

przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski, lub uprawniony przez Wójta Gminy podmiot 

zewnętrzny, oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, aż do zakończenia okresu trwałości projektu, 

 

 

________________________  _______________________________________ 

data     CZYTELNY podpis Wnioskodawcy 
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Projekt ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
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Załącznik nr. 1 do wniosku o rozliczenie dotacji 

-Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 
      

FV nr _________________ z dnia _________________ na kwotę ____________ zł brutto, 

FV nr _________________ z dnia _________________ na kwotę ____________ zł brutto, 

FV nr _________________ z dnia _________________ na kwotę ____________ zł brutto. 

 

Dotychczasowe główne źródło ciepła: kocioł węglowy zezłomowany /lub/ kocioł kaflowy stałopalny 

zdemontowany*, zgodnie z protokołem demontażu kotła na paliwo stałe z dnia _______________ 

i/lub* kartą przekazania odpadu nr ______________________________________________________ 

z dnia ______________________ 

Koszty kwalifikowane (tj. do wypłaty):__________________________________________________ 

Słownie:___________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________ 

Pieczątka i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 1768


		2018-03-09T12:16:15+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




