
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach 

położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowaną w ramach „Programu Ograniczenia Emisji 
na terenie Gminy Krzanowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach 
położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowaną w ramach „Programu Ograniczenia Emisji na terenie 
Gminy Krzanowice, w brzmieniu określonym w Regulaminie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Długosz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 156



Załącznik do Uchwały Nr  XXXIII/214/2017 

Rady Miejskiej w Krzanowicach 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Regulamin 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie 

Gminy Krzanowice, realizowaną w ramach  

„Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice” 

 

 

§ 1. Definicje 

1. Program – „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”, którego założenia zostały 

określone w aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krzanowice”, przyjętego uchwałą  

nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 listopada 2017 roku, 

2. Gmina – Gmina Krzanowice, 

3. Urząd – Urząd Miejski w Krzanowicach, 

4. Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

5. Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Gminy Krzanowice, składająca wniosek, 

6. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz 

inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, 

7. Nowe źródło ciepła – wysokosprawny kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, 

spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, kocioł olejowy, kocioł 

gazowy, pompa ciepła, 

8. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Wnioskodawcę, 

9. Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie, 

10. Umowa - dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Krzanowice, 

11. Lista podstawowa – lista Wnioskodawców po pozytywnej weryfikacji, 

12. Lista rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Wnioskodawców, 

13. Koszty kwalifikowane – zakres prac, na postawie których ustalane jest dofinansowanie zadań 

zrealizowanych w ramach Programu, 

14. Instalator – firma instalacyjna, dokonująca wymiany źródła ciepła i/lub montażu układu solarnego, 

montażu pompy ciepła zgodnie z zasadami programu, 

15. Dostawca –producent/pośrednik dostarczający nowe źródło ciepła. 

 

§ 2. Program 

 

1. Celem realizacji działań opisanych w niniejszym Regulaminie jest redukcja emisji substancji do powietrza 

z systemów grzewczych. 

2. Realizacja programu uzależniona jest od przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3. Warunkiem wypłaty środków jest prawidłowe rozliczenie zadania, zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu. 

4. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wymiany kotła w budynku 

mieszkalnym, doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Dostawcy i Instalatora, który wykona ją zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
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5. Szczegółowa liczba budynków poddanych wymianie źródeł ciepła będzie określana każdorazowo  

w umowie pożyczki wraz z dotacją zawieranej corocznie pomiędzy Gminą a Funduszem.  

W 2018 r. zaplanowano 50 modernizacji. Ilość modernizacji w kolejnych latach może ulec zmianie. 

 

§ 3. Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu 

 

1. Wnioskodawca, aby wziąć udział w Programie musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) być osobą fizyczną, właścicielem lub współwłaścicielem oddanego do użytkowania i ogrzewanego 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w treści Regulaminu zwaną dalej Wnioskodawcą.  

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek  

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

2) w przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, 

dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody  

na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem przez 

pozostałych współwłaścicieli tego budynku, 

3) posiadać zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, 

4) nie może posiadać zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię 

użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 

2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych zobowiązań 

względem Gminy Krzanowice. 

3. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przeszkoda w zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, która nie 

została usunięta w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu, wniosek zarejestrowany zostanie  

na ostatniej pozycji wniosków o dotację, które wpłynęły do Urzędu, wg stanu na dzień upływu terminu 

wyznaczonego w tym trybie. 

4. Jeżeli Wnioskodawca w budynku, w którym zostanie przeprowadzona modernizacja, prowadzi działalność 

gospodarczą, udzielenie dotacji nastąpi pod warunkiem zapewnienia odrębnego źródła ciepła dla części 

budynku związanego z działalnością gospodarczą. Zapewnienie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę 

pisemnego oświadczenia. 

 

§ 4. Zakres rzeczowy Programu 

 

1. Wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń  

i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje  

z jednego źródła) w istniejących obiektach polega na zainstalowaniu źródła ciepła na bardziej efektywnego 

ekologicznie i energetycznie. W zakresie wymiany źródeł ciepła udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie 

na: 

1) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy  

wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012; (Spełnienie powyższych wymogów potwierdza 

się certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, wydanym przez jednostkę posiadającą 

w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie lub innej jednostki 

akredytującej w państwie Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia  

o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), przetłumaczonym 

na język polski, potwierdzającym spełnienie przez to źródło ciepła minimum wymagań klasy 5 normy 

PN EN303-5:2012), 

2) kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie  

PN EN303-5:2012; (Spełnienie powyższych wymogów potwierdza się certyfikatem  

lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, lub innej jednostki akredytującej w państwie 

Unii Europejskiej będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 
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akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), przetłumaczonym na język polski, 

potwierdzającym spełnienie przez to źródło ciepła minimum wymagań klasy 5 normy  

PN EN303-5:2012), 

3) kotły olejowe, 

4) kotły gazowe, 

5) pompy ciepła, jeśli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku. 

2. Dofinansowaniem w ramach Programu nie są objęte i nie wchodzą w koszt zadania prace przygotowawcze 

takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia itp. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację na dofinansowanie jednego przedsięwzięcia, o którym mowa  

w § 4, tylko w jednym jednorodzinnym budynku mieszkalnym. 

4. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych  

(np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych). 

5. W przypadku wymiany starego źródła ciepła na ekologiczny Wnioskodawca musi na własny koszt: 

1) zlecić wykonanie wstępnej i końcowej opinii kominiarskiej, 

2) przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wstępnej 

opinii kominiarskiej oraz zaleceniami Instalatora. 

 

§ 5. Termin i tryb naboru wniosków 

 

1. Termin naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji ogłasza każdorazowo Burmistrz Krzanowic. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków i terminie ich składania Burmistrz Krzanowic zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Krzanowicach oraz na stronie internetowej www.krzanowice.pl. 

3. Rozpatrywanie wniosków przeprowadzone zostanie po zakończeniu naboru. 

4. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do wyczerpania środków na ten cel. 

5. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny według 

kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. i ust. 5 

6. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej na dany rok kalendarzowy zostanie  

ono uzupełnione o kolejnego Wnioskodawcę z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu i miejsca 

na liście podstawowej. 

 

§ 6. Kryteria wyboru wniosków 

 

1. Ocenie będą podlegać Wnioski, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, zawierające komplet wymaganych dokumentów. 

2. Formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą dostępne na stronie internetowej Gminy 

www.krzanowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska” oraz w siedzibie Urzędu. 

3. Warunkiem uzyskania dotacji jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym 

obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, pracującego  

na potrzeby centralnego ogrzewania i zabudowa nowego źródła, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.  

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa następujące dokumenty: 

1) odpis księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający w sposób niewątpliwy prawo własności 

(współwłasności) budynku mieszkalnego (np. prawomocne orzeczenie sądu, akt poświadczenia 

dziedziczenia), 

2) zdjęcia obecnego źródła ciepła (2-3 zdjęcia w formie papierowej), 

3) wstępną opinię kominiarską, 

4) w przypadku współwłasności – Wnioskodawca załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli do ich reprezentowania przez Wnioskodawcę w ramach 

Programu (załącznik nr 2). 
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5. Gmina każdorazowo poinformuje Wnioskodawcę o udzieleniu dotacji. 

 

§ 7. Podstawa i wysokość dofinansowania 

 

1. Kosztami zadania są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują 

wymianę, tym demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła. 

2. Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT.  

3. Nie będą uznane za koszty zadania wydatki związane z samodzielnym zakupem materiałów  

oraz samodzielnym montażem urządzeń. 

4. W rozliczeniu środków dotacji uwzględniane będą faktury wystawione i płatności poniesione po dniu 

złożenia wniosku przez Gminę do Funduszu. 

5. Gmina nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku przez Gminę do Funduszu. 

6. Realizację zadania, rozumianą jako wykonanie prac i dostarczenie do Urzędu dokumentów, o których 

mowa w § 8 ust. 5, należy zakończyć najpóźniej do dnia 31.10.2018 r. 

7. Maksymalna wysokość dotacji celowej wynosi do 60% kosztów poniesionych na realizację inwestycji 

określonej w § 4, przy czym udzielenie dofinansowania nie może przekroczyć 4 000,00 zł (słownie cztery 

tysiące złoty 00/100). 

 

§ 8. Rozliczenie zadania 

 

1. Termin zakończenia zadania rozumiany jest jako dzień, w którym Wnioskodawca dokona protokolarnego 

odbioru robót i przekaże zrealizowane zadanie do użytkowania oraz w przypadkach gdy jest to wymagane, 

spełni wymogi wynikające z Prawa budowlanego, które uprawnią go do przystąpienia do użytkowania. 

2. Gmina wypłaca dotacje wyłącznie na zadania zakończone, które zostały wykonane w sposób kompleksowy 

przez zatrudnione przez Wnioskodawcę firmy. 

3. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania na każdym jego etapie, począwszy od dnia 

złożenia wniosku. 

4. Po zakończeniu wszystkich robót, Wnioskodawca, celem wypłaty środków, winien dostarczyć do Urzędu 

następujące dokumenty: 

1) oryginał protokołu odbioru robót związanych z zabudową źródła ciepła wraz z potwierdzeniem 

fizycznej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, który winien być sporządzony według wzoru 

załączonego do niniejszego Regulaminu, (Załącznik nr 3) oraz podpisany przez Wnioskodawcę  

i wykonawcę zadania, 

2) oryginał imiennego dokumentu zezłomowania (karty przekazania odpadu), potwierdzającego 

zezłomowanie dotychczasowego źródła ciepła, za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych 

lub trzonów kuchennych (wówczas wymagane będą protokoły wymienione w § 8 ust 4 pkt. 1 ), 

3) w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, oryginał lub kserokopia opinii 

kominiarza stwierdzającej prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego oraz 

wykonania wentylacji kotłowni, 

4) oryginały zapłaconych faktur, wystawionych za wykonanie kompleksowych usług, polegających  

na  montażu i wymianie źródeł ciepła, celem naniesienia na nich przez pracownika Urzędu adnotacji  

o płatnościach: „Płatne ze środków pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach OA 1.4. w formie dotacji w wysokości 

.......”, z datą i podpisem,  

5) potwierdzenia zapłaty za faktury na rzecz wykonawcy zadania w przypadku przelewów, 

6) dokumentację fotograficzną zabudowanego źródła ciepła (2 – 3 zdjęcia w formie papierowej);  

na zdjęciach powinny być widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie,  

np. tabliczki znamionowe, itp., 
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7) kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, w przypadku montażu kotłów  

na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym lub kotłów na biomasę, zgodnego z wymaganiami 

zawartymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2,  

8) dokumenty przyjęcia zgłoszenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu  

o zakończeniu inwestycji oraz dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania, zgodnie  

z Prawem budowlanym, jeżeli są wymagane. 

5. Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8, należy dostarczyć do Urzędu 

Miejskiego w Krzanowicach po zakończeniu zadania, w terminie najpóźniej do 31.10.2018 r. Po tej dacie 

Gmina Krzanowice nie uwzględnia korekt i uzupełnień dostarczonych dokumentów. 

6. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie, w wymaganym terminie, jest równoznaczne w skutkach  

ze złożeniem oświadczenia o cofnięciu wniosku, a tym samym rezygnacji z otrzymanego dofinansowania. 

 

§ 9 Wypłata środków 

 

1. Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie dotacji po:  

1) dostarczeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4, 

2) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych,  

3) opatrzeniu przez pracownika Urzędu oryginału faktury lub rachunku formułą „Płatne ze środków 

pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach w ramach OA 1.4. w formie dotacji w wysokości .......”, datą i podpisem.  

2. Wnioskodawca ma obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

zadania. 

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą. Termin 

wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji. 

4. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek Wnioskodawcy, podany we Wniosku. 

5. Dotacja udzielana jest na dany budynek mieszkalny, nie częściej niż raz na 5 lat. 

 

§ 10 Ustalenia dodatkowe 

 

1. Wnioskodawca zapewni dostęp do budynku na każdym etapie realizacji zadania oraz przez 5 lat po jego 

zakończeniu. Gmina uprawniona jest do przeprowadzenia kontroli eksploatacji zamontowanego źródła 

ciepła. 

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku likwidacji lub sprzedaży zbudowanego źródła ciepła w ramach 

pozyskanej dotacji w terminie 5 lat od otrzymania dotacji wraz z odsetkami, w wysokości określonej  

jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej 

zwrot. 

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli nabywca  

lub następca prawny wstępuje w prawa Wnioskodawcy. Zbycie nieruchomości należy zgłosić w Urzędzie 

Miejskim w Krzanowicach. 

4. W przypadku awarii zainstalowanego źródła ciepła, uniemożliwiającego jego dalszą eksploatację, 

Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie. Dotacja nie podlega zwrotowi,  

jeżeli Wnioskodawca zainstalował nowe źródło ciepła, wymienione w § 4 ust. 1 i spełniające wskazane 

parametry. 

5. Wnioskodawca przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszystkich 

informacji, związanych z jego realizacją w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach osobiście  

lub telefonicznie. 

6. W przypadku zmiany wariantu realizacji zadania po dniu zakończenia naboru wniosków Wnioskodawca 

zostanie uwzględniony w miarę możliwości lub przesunięty na koniec listy rezerwowej. 
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7. W przypadku odstąpienia od ubiegania się o dotację we wskazanym we wniosku terminie,  

po dniu zakończenia naboru wniosków, Wnioskodawca zostanie skreślony z listy podstawowej  

z możliwością złożenia wniosku ponownie. 

8. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w przedmiotowym Regulaminie będą rozpatrywane według wytycznych 

Funduszu. 
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Załącznik nr 1  do Regulaminu 

Krzanowice, dn. …………………… 

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

1. Dane Wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania 

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

PESEL….…………………………………………seria i nr dowodu osobistego……………................................ 

Telefon kontaktowy………………………………………….. e-mail …………………………………………… 

 

2. Dane dotyczące adresu lokalizacji inwestycji: 

 

Miejscowość ……………………………………... Kod pocztowy…………………………... 

Ulica ……………………………………………… Nr domu ……………………………….. 

Nr działki ………………………………………… Obręb…………………………………… 

 

3. Tytuł prawny do nieruchomości, na której jest zlokalizowany budynek objęty wnioskiem( właściwe 

podkreślić): własność  /  współwłasność 

 

4. Zakres rzeczowy, planowany do realizacji 

 

Lp. 
Zakres rzeczowy, planowany do 

realizacji 
Wybór 

1 
kocioł opalany paliwem stałym z 

załadunkiem automatycznym 
 

2 kocioł opalany biomasą  

3 kocioł olejowy  

4 kocioł gazowy  

5 pompa ciepła  

 

5. Moc instalowanego urządzenia ……….. kW. 

6. Szacunkowy koszt inwestycji ………………………………………………………….…………… 

7. Termin realizacji prac: 

1) rozpoczęcie …………………………………………………….………………………………. 

2) zakończenie ……………………………………………………………………………………. 

8. Posiadam stare źródło ciepła: 

1) rok produkcji ……………………………………………………………………………..……. 
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2) paliwo …………………………………………………………………………………………. 

3) Ilość zużywanego paliwa na rok …………………………………………………………….... 

4) producent /Typ……………………………………………………………………………….... 

5) moc ……………………………………………………………………………………………. 

6) źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody (właściwe podkreślić): tak/nie 

 

9. Sposób przekazania dotacji: 

Przelewem na konto Wnioskodawcy nr  

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

w banku ………………………………………………………………………………………...…. 

Załączam: 

1) aktualny nie starszy niż trzy miesiące odpis z Księgi Wieczystej 

2) wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin), 

3) zdjęcia likwidowanego źródła ciepła (min. 2, lecz nie więcej niż 3). 

4) w przypadku współwłasności – pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli do ich reprezentowania przez Wnioskodawcę w ramach Programu.  

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu „Dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach, kosztów poniesionych na modernizację 

źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Krzanowice realizowaną w ramach 

„Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzanowice”. 

2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych zobowiązań względem Gminy Krzanowice. 

3. Budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia 

niniejszego wniosku. 

4. Posiadam tytuł prawny do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Krzanowice,  

5. Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krzanowicach do przeprowadzenia kontroli 

wymienionego źródła ciepła, na każdym etapie realizacji zadania oraz do 5 lat od otrzymania 

dofinansowania oraz upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

6. Zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie  

z opiniami: kominiarską i instalacyjno-budowlaną. 

7. Budynek mieszkalny posiada zainstalowane stare źródło ciepła. 

8. Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła budynku. 

9. Upoważniam pracowników Urzędu Miejskiego w Krzanowicach do sporządzenia kserokopii wszelkich 

dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie. 

10. Oświadczam, że w budynku, którego dotyczy wymiana źródła ciepła nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

11. Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w dokumentach związanych  

z „Programem Ograniczania Emisji na terenie Gminy Krzanowice” dla potrzeb niezbędnych  

dla realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) zostałem poinformowany, że podania przeze mnie danych 
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osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawienia. 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data i podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wymianę źródła ciepła w budynku 

mieszkalnym 

 

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

 (imię i nazwisko) 

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

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

 (adres zamieszkania) 

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

 (seria i numer dowodu osobistego) 

 

 Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem działki nr ...................................... objętej KW  

nr …………………………… , wyrażam zgodę na wymianę źródła ciepła w budynku budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na wyżej wymienionej działce położonej przy ul. 

…………………………………………………… w ………………………………………………..    

w zakresie objętym Wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kosztów poniesionych 

na modernizację źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Krzanowice realizowaną w ramach 

„Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice    

 

................................., dnia ....................... 

 (miejscowość) 

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

 (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

______ dnia …………………r. 

 

Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego  

w ramach Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice 

Data odbioru: __.__.____r. 

1. Informacje dotyczące Inwestora: 

Imię i nazwisko właściciela budynku: 

Adres: __-___ _____, ul. __________ 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy 

Nazwa firmy 

Adres: __-___ _____, ul. __________ 

Adres punktu serwisowego: __-___ _____, ul. _____, tel. ________, fax. __________ 

3. Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr ____________, zawarta w dniu: __.__.____r. 

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

4.1.Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł, (należy podać sposób postępowania z powstałym 

odpadem) * 

4.2.Zainstalowano źródło ciepła wyposażone w: kocioł opalany ___ firmy ___ typu ___ o mocy ___kW – 

szt. ___ (lub pompę ciepła firmy ___ typu ___ o mocy ____kW - szt. ____, lub wymiennik ciepła 

firmy ___, o mocy ___kW - szt. ___),* 

4.2.1.Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródło ciepła, * 

4.2.2.Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła, * 

4.3.Zainstalowano instalację solarną, wyposażoną w kolektory słoneczne firmy ___ typu ___ o łącznej 

powierzchni ___m
2
. * 

4.3.1.Sprawdzono szczelność instalacji solarnej oraz dokonano jej uruchomienia, * 

4.3.2.Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji solarnej, * 

4.4.Zmodernizowano instalację c.o. w zakresie*: 

4.4.1Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji c.o., * 

4.5.Wykonano docieplenie ścian metodą ___ przy pomocy (np. styropianu) o grubości ___cm - 

powierzchnia docieplana F=___m
2
 - zakup i montaż, * 

4.6.Wykonano docieplenie dachu/stropodachu/stropu nad ostatnią kondygnacją/stropu nad piwnicą metodą 

___ (np. styropian) o grubości ___cm - powierzchnia docieplana F=___m
2
 - zakup i montaż, * 

4.7.Wymieniono stolarkę okienną/drzwiową - łączna powierzchnia wymienionej stolarki F=___m
2
, * 
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5. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne 

zabudowanych urządzeń*. 

6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało 

zlikwidowane*,  

a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową. 

 

……………………………………… 

Wnioskodawca 

……………………………………… 

Instalator 

……………………………… 

Przedstawiciel Gminy 

* - niepotrzebne skreślić 
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